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মুল্য ”* আনা কাপডে নাঁখা 'আানা। 



কলিকাতা, 

বিলাযান্দ ত্রসে, 
প্রভাপচজ্জ্র বাদ দ্বাবা সুদ্দ্বত। 
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বিজ্ঞাপন্ন-  - 
ভিন্ু সমাজের অংদরেতু ধন, পঞ্চম বেদ মঙ্তাতারতে 

পতিরত! পর্বাধ্যায়ের পতিপধাবণ| সাঞ্তিতীর উপাখদান অব 

লন করিয়], আমি “না'বহ্ী-চারত' নামক এই পুণ্য জবান 

প্রণয়ন করিলাম। ইঠা মহ*ভ্রারতের আনিকল অন্নবাদ 

নপ্হ। ইহাতে পুত্র কন্যার, দাতা পিলার প্রত স্যবহার , 

স্বজাতির পতি-ভক্তি , দাম্পতা প্রণয়ের পবিত্র ভাব , স্ব 

প্রতি শ্বামীর ব্যবহার , মাতা পিছন বাহসল্য ও বংসাব-ধাগ্ 

মনের একাগ্রতা প্রভাতর উপদেশ সকল বিশদরপে প্রদশিক্ত 

হইয়াছে। হন্ন্িন্দ্রের শৈব্য সতাখানের আবিত্রী, নলেক 

দময়স্তী, শ্রীবংসের চিন্তা, বমের সীত। প্রতিই আবহমানকাপ 

স্্রী-সমাজের 'মাদশস্থানায়। বে সংসারে দাম্পতা প্রণয় অল 

ভাবে বিরাজ কবে, সেখানকাব সখের ভুষনার অডুলৈশ্বর্ণেঃর 

আধিপত্য ও অতি সানান্ত ঝলিযা বোধ হয়। বাহার! এখপণে পুত্র- 

কন্তাব শ্টানীর আছেন, পরে সংসাব-ক্ষে্র প্রাাবশ কবিরা 

দম্পর্তি-ভাব অবশম্বন পুর্বক, ভবিষ্যতে [পত। মানার স্বাণ 

অধিকার করিবেন, সেই বালক বালিকাদিগের সন্ধে এস্ক 

স্থখের চিত্র গ্রদশন করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য | যদি এহ 

পুস্তক দ্বারা এ উদ্দেশ্যের কিয়দংশও সম্পন্ন হয, তবে সমুদাহ 

পবিশ্রম সফল জ্ঞান কবিব। 

উপসংহ।র কালে বক্তব্য এই, ফি এই পুস্তকের স্থান নিশেছে 



“১ 
কোন দোষ দৃষ্ট হয়, পাঠকগণ অনুগ্রহ পুব্বক্ক মামাকে 
জানাইলে, তাহ! কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়। দিব। 

কলিকাতা, 

মন ১৮৯১ সাল। 1 শ্রীমতিলাল দত্ত । 

ভূতীয সংস্করণের বিজ্ঞাপনূ। 

উচ্চপ্রাধমিক পবীক্ষার পাঠ্য নির্দিষ্ট থাকান্, দ্বিতীয় 

সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হ্ইয়াছে। তৃতীয় সংস্করণে 

ইছা! বিশেষরূপে সংশোধিত হইপ। প্রকাশিত হইল। এক্ষণে 

শিক্ষক মহাশয়গণ ও নাধাবগে পূর্ববৎ সহান্থকৃতি প্রকাশ 

করিলে কৃতার্থ হইব। 

১ঠা অগ্রহথারণ, 

] শ্রীমতিলাল দত্ত। ১৩০২ সাগ। 



সািজ্রী-জল্লিত ঃ 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 

সা ২৩:৬১ 

পুবাকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে অসাধারণ-ধীশক্তি-ম্পন্ন 

প্রবল প্রতাপ পরম ধার্থিক এক নরপতি ছিলেন। তিনি অতুল 

রশ্বরষ্যের অধিপতি হইয়া'ও অনপত্যতা-নিবন্ধন বিবঞ্ন মনে, সর্বদা 
এই চিন্তা করিতেন যে, বাঁজা, খবর, ধন, জন প্রভৃতি সমস্তই 

আমাদের স্থখজনক তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু একমাত্র 

সন্তান অতাঁবে সে সমস্তই আমাদের হুঃখেব আকব হ্বন্ধপ 

হইয়াছে। কোন বস্তই আমাদের আনন্দজনক হইতেছে লা। 

শবৎকালীন পৌর্ণমানী রজনীতে পৃণচন্্রের হ্ধাপানে গরিভৃপ্ত 
হইয়া, টকোর চকোরী যেমন সহর্ষে আনন্দ ব্বনি করে, তদ্ধপ 

জনকজননী স্থকুমার শিশুর সুখীরবিন্দের অমৃতময় অর্ধশ্র,ট 

বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়! অনুপম আনন্দান্ুভব করিস! থাকেন। 



২ সাবিত্রী-চত্রিত। 
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কিন্ত আমাদিগের কি ছুরদৃষ্ট। আরঁমর! সে আনন্দে বঞ্চিত থাকিয়া, 

কেবল এই মায়াময় সংসারের ' অকিঞ্িতকর ভাঁর বহন 

করিতেছি। বিশেষতঃ, শাস্ত্রে কপি আছে যেগুত্ন। জন্মিলে 

পুর্নাম নরক হুইতে পরিত্রাণের উপায়াস্তর নাই। পুক্র-বিহীন 

ব্যক্তির ইহলোকে স্বখ ও পরলোকে সদগতি লাভের কোন 
সস্তাবন! নাই। তীহার জীবন ও বিষয় বৈতব সকলই নিম্বল। 

নরপতি মনে মনে এইরূপ চিত্ত! করিয়া, নিতান্ত উন্মনা ও উৎকণিত 

হইলেন এবং বিষয়-ভোগ-বাসনা-পরিত্যাগ-পূর্বক, মন্তি-হস্তে 
রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, সন্ত্রীক অবিচলিত-তক্তি-সহকারে, 

তীর্ঘ-পর্যটটন, দেবার্চনা প্রনৃতি ধর্মকর্মে ও দৈবানুষ্ঠানে 

অন্ুরক্ত হইয়া, সংযত-চিত্ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

এই রূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে, ঈশ্বরানুগ্রহে রাজ 
মহিষীর গর্ভ লক্ষণ লক্ষিত হইল। রাজা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান 

স্ুখাঁবলোকন করিয়া, ইহজম্মের সার্থকতা সম্পাদন কাঁরবেন 
ভাবিয়া, মনে মনে অনুপম আনন্দ অন্থভব করিতে লাগিলেন। 

গর্ভাবস্থায় সামান্য কারণে নানারূপ বিপৎপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, 

এজন্য, মহারাজ অশ্বপতি অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া, 
অধিকাংশ সময় রাঁজমহিষীর চিত্তবিনোদন সম্পাদনার্ঘ তৎ- 

সপ্জিধানে অবস্থিতি করিতেন ; এবং বিবিধ সছুপদেশপূর্ণ মনো- 
হর উপাখ্যানে তাহার মনের তুষ্টিসাধন করিতেন । এই রূপে 
দশ মান দশ দিন অতীত হইলে, রাভ্ভী শুঁভদিনে ও গুভলগ্নে 

অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কন্য৷ প্রসব করিলেন। 

রিদ্রের ধন লাভ এবং অস্ধের নয়ন-প্রাপ্তি যাদৃশ প্রীতিকর 



সাবিদ্রী-চরিত | ৩ 
শশী ৮ শী শাীটিশি পপসপপা্পাশিিশিশীপিশী 

অপত্যহীন রাজদম্পতির কন্যারদ্রলাভও তাদৃশ প্রীতিকর 
ও আননদবর্ধক হইয়াছিল।॥. 
, তাহারা এই অন্থুপম কন্যাবন্ধ লাতে পবম পবিতুষ্ট হইয়া, 

স্নেহপুর্ণনয়নে ছুহিতার ফুন্ন মুখারবিন্দের অমৃতময় ভাখ অনুক্ষণ 

অবশোকন করিতেন। কিন্তু, তাহাদের দর পবিতৃপ্ত হইত 

না, স্বেহপরতঙ্থ হইয়া, যতই তাহার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ অবলোকন 
কবিতেন, তাহা! ততই অদৃপৃর্ধ ও অভিনব বোধ হইত, রা! 

প্রীতি-বিক্ষীরিত-নযুনে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া, অধিকতৰ 

আনন অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং আপনাকে চরিতার্থ 

ও সৌভাগ্যশালী ভ্ঞান করিলেন। 

অনন্থর, মহারাজ অশ্বপতি বথাসদরে, শুভক্ষণে, বিধানাস্থসারে, 

কন্যার জাতকর্্মাদি সমাধা করাইলেন এবং তছ্পলক্ষে দীন দরিদ্র 

ব্যক্িদিগকে প্রভূত অর্থ ও তাহাদিগের প্রীর্ঘনাঙ্গযূপ বিবিধ 
বস্ত প্রদান করিয়া, সকলের নিকট প্রিয়তমা কন্যার কল্যাণ 

প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 'রাস্তী অনশনে সাবিত্রী * দেবীর 

আরাধনা করিয়া, এই কন্যার প্রাপ্ত হইয়াছেন, এজন্য গুরু- 
জনের অভিমতে কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজ! ও 

রাজীর ছুশ্চর কঠোর ব্রতের ফল এই কন্যারত্ব। 'নিস্ত্ যেমন 
জীব-শরীরে আবিভূতি হইয়। তাহাদিগের সর্বসস্তাপ অপনোদন 
করে, সাবিত্ীও তীহাদ্িগের অস্কোপরি আমীন হুইয়! ভীহা- 

দিগকে অগাধ স্খসলিলে আপ্লুত করিতে লাগিলেন। অপত্য- 

ূর্থা। 



৪ সাবিত্রী-চন্লিত। 

স্নেহের কি অনির্বচনীয় মহিমা । তাহার! স্কেহের বশবর্তী হূইয়া, 

সর্বসস্তাপনাশিনী সাবিত্রীর মুখনিঃশ্থত অমৃতমক্ অর্ধস্ক;ট বাক্যা- 
বলী যখন শ্রবণ করিতেন, তখনই স্সেছরসে অভিষিক্ত হইয়া 

এক দৃষ্টে তাহার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেন।' এই রূপে 

তাহাদিগের একান্তিক স্নেহে ও ঘত্বে সাবিত্রী, শুক্প পক্ষের শশি- 

কলার ন্যায়, দিনে দিনে পরিবদ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি 

রাজার যত্ধে বিদ্যাবতী ও রাণীর যত্বে গৃহকার্যে সুশিক্ষিতা হইয়া, 

কালক্রমে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন ।/ লোকে তাহার 

যৌবনকালীন অন্থপম রূপ-লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া, 
পরস্পর বলিত, বুঝি কোন দেবকন্যা শাঁপত্রষ্টা হইয়া! অবনীতলে 
জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। এই লোকললামভৃতা। কন্যার পিতা 
মাতা ধন্য ) 

রাজ। শ্বীয় কন্যার যৌবনকাল সমাগত দেখিয়া, তাহাকে 

সুশিক্ষিত সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার মানসে পাত্র অন্বেষণার্থ 

দেশে দেশে দূত €প্ররণ করিতে জাগিলেন। তাহার! 

রাজ-নিদেশের বশবর্তী হইয়া নান! দেশ পরিভ্রমণ করিয়া, 

কোথাও সাবিত্রীর অনুরূপ বর অন্বেষণে কৃতকার্য হইতে 

পান্ধিল না। সকলেই নৃপতি সমীপে আসিয়। নিবেদন করিল, 

মহারাজ। আমর! নানা স্থান পরিভ্রমণ ও অন্বেষণ করিয়াছি, 

কিন্তু যিনি বপে গুণে সাবিত্রীর অন্থরূপ হইতে পারেন, 
কোন স্থানে এমত স্পাত্র দেখি নাই। সুতরাং, বিফল-মনোরথ 

হইয়। প্রতাগ্মন করিয়াছি । 

মহারাজ অশ্বপতি দূতগণের এতামৃশ অসম্ভব বাক্য শ্রবণে, 



সাবিত্রী-চরিত | € 

অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং কন্যার পবিণয়োচিত কাল অস্তি- 
ক্রম করা অন্যায় ও ধন্্বিরদ্ধ বিবেচন] কলিয়া, আপনার প্রধান 

মন্ত্রী ও বিশ্বপ্ত সভাসদ্গণেব পবামশাহুদারে, প্রিয়তমা কন্যাকে 

স্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে সাধত্রি, কালের অপ্রতিহত 

গতিতে তোমার পরিণয়-কাল সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাবে 

কোন সৎকুলোন্ভব, বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশয়াদি-সম্পন্ন পাত্র হস্তে 

স্প্রদান করাই আমার কর্তবা কার্ধ্য। কিন্তু, দুতগণ দেশু 

দেশান্তর* পরিভ্রমণ করিয়াও তোমাৰ অহুবঁপ পাত্র দেখিতে 

পাষ নাই। এ জন্য, তোমাকেই অন্থমতি গ্রদান করিতেছি, 

তুমি আপনার ঈপ্দিত পতি নির্বাচন করিয়া, * আমাৰ এই 
চিন্তারুল চিত্রের সন্তোষ দাধন কর। তুমি যাকে নির্বাটন 

কবিবে, নামি তাহার বথাষথ পবিচয় গ্রহণ কিয়া, তীহ।কেই 

সম্প্রদান করিব। বৎসে। আমি বেদখিশাব্দ ত্রাহ্মণগরণের 

মুখে শুনিয়াছি, যে পিতা স্বীযষ কন্যার কন্যাকাল অতিক্রম 

করে এবং যৌবন কালের গ্রারভে তাহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান 

না করে, যে পুরুষ পুত্রার্থে দার পরিগ্রহ না কবে, এবং যে 

ব্যক্তি ভক্তি-নহকারে ন্বামিহীনা মাতাব রক্ষণাবেক্ষণ না 

করিয়া পুরুষ বাক্যে তাহার অসন্তোষ সম্পাদন করে, তাহাবা 

নিতান্ত নরাঁধম, পরলোকে তাহাদের মদ্গতি হয় না। 

সাবিত্রী, পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে নত্রমুখী হইঘা, গ্ৃহা- 

ত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ; এবং মাতৃ-সন্িধানে উপদ্রিভ হইয়] 
শী 

* পূর্ন স্বয়ঘর প্রথা প্রচলিত ছিল। 
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তাহাকে প্রণাম পূর্বক, কৃতাপ্রলি-পুটে কহিলেন, মাত: । পিতা! 

মাতার এঁকান্তিক স্লেহে ও যত্বে পরিপালিত হইয়া, যখোচিত 
ভক্তি সহকারে তীহাদিগেব আজ্ঞা প্রতিপালন ও সন্তোষ সাধন 

কবাই সন্তানের একমাত্র কর্তব্য কর্ম । পিতা আনার পৰিণয়ো- 
চিত সময় সমাগত দেখিয়া ও উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া, নিতান্ত 

কাতরভাবে আমায় এই আদেশ প্রদান কবিলেন, “বসে? 

তুমি আপনার বাঞ্ছনীয় বরে আম্মলনপ্পণ করিয়া আনাব চিন্তাব 
অপনোদন কৰ।” এক্ষণে, আপনি প্রসন্ন-মনে অনুমতি প্রদান 

করিলে, আমি পিতার উদ্দেশ্য সফল করিতে যন্বতী হই। বাজ্ঞী, 

সাবিত্রীব প্রার্থনান পরম আহলাদিত হইয়] তৎক্ষণাৎ অন্ুমোগন 

করিলেন, এবং কুল দেবভাগণের নিকট তাহার কল্যাণ 

কামনা করিতে লাগিলেন । :£ 

সাবিত্রী এইর়পে মাতার নিকট বাসনান্ুবূপ আধীবাদ 

গ্রহণ করিয়া, গমনের আয়োজন কবিতে লাগিলেন, এবং পিতার 

বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও আপনার প্রিয় সহচরীধিগকে সমভিব্যাহাবে লয় 

রথারোহণে তীর্ঘ ভ্রমণোদ্দেশে তপন্বিগণ-প্রিসেবিত তপোবনে 

গ্রমন কবিলেন। তথায় তিনি স্থাবিব মুনি-খবিগণের চবণ বনদন! 

ও ঠাহাদিগেব নিকট আম্ম-পবিচয় প্রদান কবিরা, আগ্রমবাসিনী 

যুনিকন্যাদিগেব সহবাসে পবম-ন্থুখে কালাতিপাত কবিতে 
লাগিলেন। তাহারা তাহাব সদগুণে ও শিষ্টাচারে বশীভূত 

হইয়া, 'আপন আপন সহোদব1 ভগ্রীব ন্যায় নেহ কখিতে লাগ্সি* 

লেন। মুনি ও মুনিপতবীগণও তীহার সদাচরণে সম্ভষ্ট হইয়া, 

তাহাকে সন্তানের ন্যাক়্ স্নেহ করিতে লাগিলেন। 
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এই রূপে দিদ্বাশ্রমে তি দিন অতিবাহিত হইলে, একদিন 

তিনি প্রিয় সহচরী ও মুনিকন্যাদিগের মহিত বন মধো ভ্রমণ 

করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক বৃক্ষমূলে কুটাব।ত্য নুবে 

জটাখন্কলধারী, নেত্রহীন, অশীতিগঞলরঙ্ক এক বুদ্ধ ও এক 

বৃদ্ধা নারী, পরম শ্ুকুমাব এক খুব] পুরুষের সহিত বাস 

করিতেছেন। ইহাদিগেব পরিখাঁন গৈর্ধিক বসন, কণ্ঠদেশ 
কদ্ধাক্ষ মালায় বিভ্ষিত, অঙ্গ বিছ্র্বি-বাগে রগ্রিত, কপালে 

ত্রিপু্ডক, আসন মৃগ চর্্ব। '্ঠাহাদিগকে সহন1 দেপিশপেই, 

বনচারী তপস্বী ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না। কিন্ধু, তাহাদের 

অঙ্গান্তলিপ্ত ভন্মাশান্তব হইতে, শবীরের যেরূপ জোতিঃ নি:ন্তত 

হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই অগ্রভব ইঈয়। কৌন বাজোশ্বৰ কষে" 

ধর্মানুমাবে রাঁজ্য ও এশবর্্যন্থথে খাঁতক্পৃহ হইরা মন্তব্য জীবনের 
অমূল্য দ্ধ, ধর্ধ্ধন-লাভের জন্য, শ্খছুঃখময় সংসান পরিতাণ 

পুর্বকা, বানপ্রস্থ ধন্থাবলদ্বন করিমা গাগত্রিক অক্ষয়-নুখ লাভের 

বাসনায় ভূতভাবন ভঙানীপর্ভির আতাধনার, মনো নবেশ কনিয়া- 

ছেন, এবং সাক্ষাৎ লক্দী স্বরূপা পাতগ্রাণা সহধন্ষিণীও " 

তাপনী বেশ পরিগ্রহ করিয়া, সহবন্দিণী নামের সাণকতা সম্পাদন 

কবিতেছেন। তাহাদিগকে দেখিয়া অখবি, সাধিতীর .মনে 

এক অভিনব ভাবের উদধ হইয়াছিপ। এ জন্য, স্টাহাদের প্রক্কভ 

পরিচয় জানিবার নিমিত তিনি নিতান্ত উৎকপ্ঠিত ও চিন্তাকুল 

হুইলেন। 

এক দিন অপরাহ্ণ সমর, মুনিকন্যাগণ গ্রীত্মাতিশষে, নিতান্ত 
ক্লান্ত হইয়া, সুন্িপ্ক-মলয়-মারুত হিল্লোলে শগারেব শ্রান্তি দুর 



৮ সাবিত্রী-্রিত। 

করিবার মানসে, সাবিত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তপোবনে 
গমন কবিলেন এবং পথের পার্বর্তী তরুলতা। ও কুপ্তবন হইতে 

নানাবিধ মনোহর সুগন্ধময় পুষ্প চয়ন করিয়া, মহোল্লামে এক 

মরোবরের তীববর্ত বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া, বিশ্রাম-স্খ অন্ুতব 
করিতে লাখিলেন। তখন তগবান্ মরীচিম|লী স্বকীয় কিরণ- 

জাল সংহার করিয়া, পরিশ্রাস্ত অনগণের ক্লান্তি দুর করিবার 

মানেই যেন পশ্চিমাচলে অন্তমিত হইলেন। দিবাবসানে 

দিবাকরের বিরহে পূর্নদিক্ মলিন হইল। বিহগকুল কল কল 
শবে আপন আপন নীড়ে আসিতে লাগিল। মল্লিকা, মালতী, 

জাতি প্রতি কুহ্থমনিচয় বিকদিত হইয়া, চনুর্দিকি আমোদিত 

করিল। নন্ধ্যাকালীন স্ুশীতল সমারণ মদদ দন্দ ভাবে 

প্রবাহিত হুইঞ্স, বিবিধ বিকধিত পুশ্পের পরিমল বহন পূর্বক, 
পরিশ্রান্ত জীবগণের ক্লান্তি দূর ও আনন্দবদ্ধন করিতে লাগিল। 

তখন মুনিকন্যারা বনত্রমণ-জনিত ক্লেশের শ্রান্তি করিয়া ও 

পুষ্পগন্ধে বিমোহিত হুইয়া, আনন্দোফুল্ল-হুদয়ে পরম্পর কহিতে 

লাগিলেন ;_এঁ নবপল্পবে পরিশো ভিত বনম্পতিগণ অন্তগমনোন্মুখ 

যয কিরণে রঞ্ধিত হইয়া! কেস্বন শোতা৷ থারণ করিয়াছে! সরো- 
বরের প্রশ্ব,টিত কমলকুষ দিনমণিকে অস্তগমন করিতে দেখিয়া, 
ক্রমেই মুদিত হইতেছে / মলিল-বিহারী মরাল-কুল, স্বচ্ছ সলিলে 

গগন।বর্বী মেঘাবলীর বিবিধ রূপ প্রতিফলিত দেখিয়া, কেমন 

আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে! মুনিকন্যারা অরণ্যানীর এইক্বপ 

মনোহর শোভ। সন্দর্পন করিয়া বিমোহিত হইতে লাগিলেন। 
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নাবিত্রীকে বাম করে বাম গণ্ড স্থাপন পূর্নক বিষগ্ন-বদনে 

চিন্তায় নিমগ্ন দেখিক্সা, মুনিকন্যার1 তাঁহাকে স্বোধন করিয়! 

কহিলেন, ভগিনি! এই বিজন অরণ্যে বিশ্বত্রষ্টার বিচিত্র 

সৃষ্টি-কৌশল দৃষ্টি করিয়! সকলেরই মন প্রাণ আনম্দিত ও 
মোহিত হয়; কিন্তু, তোমার মুখ মণ্ডে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত 

হইতেছে কেন? তুমি রারকন্যা, অতুল উশ্বর্ষ্যের অধিকারিণী, 
প্রীতি তোমাদিগের নিত্য সহচরী, ছঃখ কাহাকে বলে, তাহা 

কখনই জান ন1। ] এক্ষণে বোধ হয়, আমাদিগের সহ্বাস-জনিত 
ক্রেশ তোমার একাস্ত অসহনীয় হইয়াছে; এই অন্যই তুমি 

এরূপ বিষণ্র-ভাবে অবস্থান করিতেছ। সাবিত্রী কোন কথা 

কহিলেন না। কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া কি যেন চিন্তা 

করিতে লাগিলেন। তখন মুনিকন্যার৷ তাহাকে তাদৃশ 

চিন্তা-নিমগ্না দেখিয়া কহিলেন, দেখ ভথিনি! চিন্তায় 

মানবগণকে বাহা-জ্ঞান-শুন্য করে বটে, কিন্তু হিভোপদেশ 

শ্রবণে ব! প্রাকৃতিক পৌনরধ্য দর্শনে চিস্তাবেগ অনেকাংশে 

প্রশমিত হয়। এই তপোবন বিশ্বপতির এক অত্াৎকষ্ট আনন্দ- 
ময় কীতি স্থান, ইহাতে পক্ষিগণের মৃছ মধুর কলধ্বনি, ময়ূর ময়ূরী- 
গণের মনোহর নৃত্য, নব পল্পবে ও স্ুগন্ধমন্ত্র পুষ্প মুকুলে পরি- 

শোভিত বৃক্ষত্রেণী, পরম রমণীয় কুঞ্কবন ও লতাগৃহ, বিকসিত 

কমল, কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্পে টশোভিত, মরোবর, মধুপানমত্ত 

মধুকরের গুন্ গুন্ ধ্বনি, কেলিগর কলছংসের কোলাহল, 
কোথাও গন্ধনহ হোমগন্ধ মৃছু মন্দ ভাবে বহন করিতেছে, 

মুনি-কুমারের! কেহ বা! উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন; কেহ 
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বা প্রশান্ত-গন্তীর স্বরে ধর্শাস্ত্ররে আলোচনা করিতেছেন। 

মৃগগণ নির্ভরচিত্তে চারিদিকে খেলিয়া! বেড়াইতেছে, এই সকল 

আনন্দময় পদার্থেও কি তোমার চিত্র প্রসাদ হইতেছে না? সাবিত্রী 

সুনিকন্াাদিগের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অগ্নি 

প্রিয় ভগিনীগণ। আপনারা এই ধর্ম্মারণোর অধিষঠাত্রী 7 ধর্মই, 

আপনাদের লৌন্দর্য্য ও চিন্তনীয় পদার্থ , আপনারা ধর্মে দীক্ষিতা 

হুইয়! বনদেবীরূপে প্রতীয়মান! হইতেছেন ; আপনাদের সহবাসে 
জ্ভ্ঞানত! বিনষ্ট হইয়া, অন্তঃকরণে ধর্মভাবের আবর্তাৰ হয়, 

হৃদয় শান্তি-সলিলে অবগাহন করে, এবং অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব 

আনন্দ-বসের সধধার হয়। টাকি, যে কারণে আমাকে বিষগ্ন 

দেখিতেছেন, তাহা এক্ষণে আপনাদের নিকট প্রকাশ করতেছি 

শ্রবণ করুন , পিতা আমার অনুরূপ পাত্রের অন্বেষণে অসমর্থ 

হুইয়া, সেই ভার আমাতেই অর্পণ করিয়াছেন। তিনি উপযুক্ত 

সময়ে আমাকে সৎপাত্রে সন্প্রদান করিতে না পারিলে, প্রত্যবায়- 

গ্রস্ত হইবেন বলিয়া, উৎকন্তিতমনে ও নিতান্ত কাতরভাবে কাল- 

যাপন করিতেছেন। তাহার সেই কাতরভাব ও সকরুণৰাক্য 

আমার হৃদয়ে অনুক্ষণ আবিকূ'তি হুইয়া, বিষম যন্ত্রণা প্রদান করি- 
তেছে। কোন বস্তই আমার প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে না। 

ংদার অনার ও অন্ধকারময় প্রতীয়মান হইতেছে। এক্ষণে যদি 

আপনার! কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া, আমাকে একটা অপরিজ্ঞাত বিষ- 

হ্নের তন্ব বিদিত করেন, তাহা হইলে আমার মনের উদ্বেগ ও 

চিন্তার অনেকাংশে লাঘব হইতে পারে । 1 

সুনিকন্যারা সাবিত্রীর মানসিক ছঃখের ব্ষিয় জানিবার 
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নিমিত্ত অতিশয় সমুৎস্থক হইলেন এবং তাহাকে আশ্বাসবাক্যে 

কহিলেন সখি ! তোমার বাক্যাবলী শ্রবণে আমাদের মন বযখিত 

ও অতিশয় উৎকত্ঠিত হইতেছে। তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় জামা- 
দের নিকট প্রকাশ কৰিলে, আমরা! তাহার যথাথ বৃত্তান্ত বিবৃত 
করিতে উপেক্ষা করিব না। 

সাবিত্রী মুনিকন্যাদ্দিগের বাক্যে আশ্বামিত হইয়া, কহিতে লাগি- 
লেন, এই অবণ্য মধ্যে এ সরোবর তীরস্থ বৃক্ষ-মূলে এক মহাপুরুষ 

তপস্যা করিতেছেন , তীহাব সঙ্গে এক বৃদ্ধা স্ত্রী, এবং পরম রূপ- 

বান্ সুকুমার এক যুবা তাহাদিগের ন্নেহের বশবর্তাঁ হইয়া, সেই 
আশ্রমেই প্রতিপালিত হইতেছেন। দম্পতির অরুত্রিম স্নেহ, মমতা! 
ও বাৎসল্য তাৰ দেখয়া! অপতাা বলিয়াই অনুমান হয়। আহ1! 

দেই তরুপ-বয়স্ক বুবা পুরুষের যেমন স্বভাব ও সৌম্য কলেবর,, 
তেমনি গ্তীর প্ররুতি , দেখিলেই সর্বগুণের একাধার বলিয়। 

প্রতীয়মান হয়। এক্ষণে, আপনারা পা করিয়া তাহাদিগের 

মবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলে, আমি অনুগৃহীত ও চরিতার্থ হই। 
মুনি কন্যার! সাবিত্রীর এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া, 

কহিতে লাগিলেন--অবস্তি দেশে ছ্যমৎসেন নামে এক পবম 

ধার্থিক প্রর্কতি-রঞ্জক নরপতি ছিলেন। দৈব-ছূর্বরিপাক বশতঃ 

অন্ধত্ব গ্রাপ্ত হইলে, বিপক্ষ নরপতিগণ বৈর নির্ধ্যাতনের উপযুক্ত 
সময় পাইয়া, রাজা-ধন হরণ করিয়! লয়। রাজ! ঈদৃশ হীন্াবস্থায় 
রাজ্য-বঙ্গীর পুনকু্ভার করা একাত্ত অনাধ্য এবং স্ত্রী, পুত্র নহিত 
আন্মীয়গণের গলগ্রহ হওয়া, মৃত্যু-বন্ত্রণা অপেক্ষাও রেশকর 

বিবেচন! করিয়। ধর্মারাধনাঁয় তৃপ্তি সাধন মানসে, বনবাস ক্ষাশ্রয় 
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করিয়াছেন। প্রিয় মহিষী শৈব্যা, পতিসেব! স্ত্রীজাতিব মোক্ষ ধর্থ 

বিবেচনা করিয়া, রাজাকে প্রনষ্টরাজ্য ও বনবাদী দেখিস, 

তাহার সঙ্গিনী হইয়াছেন। রাজদম্পতির হ্থায়বৃস্তের কুন্ুম, 

এক মাত্র পুত্র সত্যবান্ অতি যত্বে পরিপালিত? তাহার! 
বনবাসে নেই ন্গেকময় পুত্রের অযৃতময় বাক্য শ্রবণে সর্ব 

ছঃখ বিশ্বত হইয়া শান্তিস্থখ উপভোগ করিতেছেন । গুরু- 
তক্তি পরায়ণ সত্যবানূ, তাহাদিগের আভ্তান্বর্তী থাকিয়! 

দষ্টিবিহীন বৃদ্ধ পিতামাতার পরিচর্য্যায় পরম স্থুথে কালযাপন 
করিতেছেন। তীহার্দিগকে দেখিলেই মনে এক অপূর্ব 

ভাবের উদয় হয়। 

কালের কি অনির্বচনীয় মহিমা ! ধাহাঁকে ভূমণ্ডলের 
অধীশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পরম মুখে কালযাপন করিতে 

হইত, আজ তীহাকে কিনা যাদ্ধালন্ব মুষ্টি ভিক্ষা বা অনায়াঁপবত্য 
বনজাত ফলমূলে উদব পুর্ণ করিয়া, কালযাপন করিতে হইতেছে। 
আর বাহার! বৃদ্ধবয়সে পুত্রহন্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া 
পারতিক মঙ্গলকামনায় মনের আনন্দে বানগ্রস্থ ধর্মীবলম্বন 

করিবেন তাহারাই কি না, সেই প্রিয়তম পুজকে সমভিব্যাহারে 

লইয়া, স্যাসী বেশে বনবাসী হইয়াছেন। আহা! মন্গষ্য- 
জীবনে ইহা! অপেক্ষা! হদয়-বিধারক ও হুঃখ-জনক ব্যাপার আব 

কি হইতে পারে 2 

সাবিত্রী মুনি-কন্যা্দিগের মুখে সত্যবানের সমস্ত বৃত্থাস্ত 

শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, বিধাতার অন্গ্রছে এই মুনি-বন্যাদিগের 
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নিকট রাছর্ধি-তনয় সত্যবানের পরিচন্ধ পাইলাম । নভ্যবধান 
রাজপুত্র, বিধির বিভদ্বনে বনব।সী ও নন্ন্যাসী। কিন্তু যে মল 

নঃখণ পিতার প্রার্থনীয়। ইহাতে তাহার সকলই ণদ্দিত হই- 
তেছে। তিনি কেবল নির্ধন ও বনবাসী। ফলতঃ, কুলমধ্যাদ] ও 

মদ্গুণে ইনি পিতার প্রাথনীক, তাহার সন্দেং নাই। অতএব, 

ইহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে পারি।* তিনি মনে মান এই 

কবিয়া, সহচরী মুনিকনাদিগকে আপনার অভলাষ ভ্ানা- 

ইলন। তীছারা সাবিত্রীৰ অভিশধিত তাৰ অবগত হা 

লকলে একবাক্যে কহিলেন, “তুমি গ্কুমার মতাবানদ্ক গতিষ্কে 

ববণ কর, এই বলিয়! সাবিত্রীকে গৃহ গমনে 'অগ্রযতি প্রদান 
করিলেন। সাবিভী, অরণ্যবাদী মুনি, খবি, মুনিপত্রী ও মুনি 

কন্যাদিগের চরণে প্রণাম পূর্বক তীাহাদিগের নিকট বিদাশ 

গ্রহণ করিয়া, অনুচর ও সঞ্গিনিগণ সমভিব্যাহাবে রগারোহণে 
গৃহে প্রতিগমন জরিলেন। 



মহারাজ অঙ্থপতি রভামগ্ুগে অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত চইরা, 

দেঘধি নারদের স্থিত নানাবিধ কথোপকথনে সময় অতিবাহিত 

করিতেছেন, এমন সথঞ্জে সাবিত্রী স্বীয় সহচরীগণের সহিত রথ 

হই অবতরপ-ূর্ক, মভাস্থশে উপস্থিত হইলেন, এবং অবনত 
মস্তফে মহধির চরণ-বন্ধন! কবিয়া গিতৃচরণে গ্রণাম করিলেন। 

রাক্। পরম আহ্লাদিত হয়! কছিলেন, *বৎবে। তোমার অস্তীষ্ট 

পূর্ণ হউক,” এই বলিয়! আশীর্বাদ করিলেন । অনন্তর, সাবিত্রী 

গুরুজনদিগকে প্রণাম ও অধাত্যবর্ণকে প্রিয়-সস্তাযণে সন্ত করিয়া, 

সকপের নিকট হিদায়-গ্রহণ পূর্বক অন্তঃগুর প্রবেশ করিলেন। 

দেবরধি নারদ লাবিত্রীকে অন্তঃপুরে গঞন করিতে দেখিয়া,যারাজ 

অগ্বপতিকে সম্বোধন করিয়! কছিলেন, “রাজন্ ! যে সুশীলা সরান 

স্থনারী কনা! আমাদিগকে প্রণাম করিয়া অস্তঃগুরে গমন করিধা, 

ই কনাটি কে এবং ফোথ। হইভেই বা আগমন করিল? তাহ! 

শ্রথণস্কারিতে জামার অতিশয় এনা হইতেছে” 
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মারার অস্বপতি, দেবধি নারদের এই কথ শ্রবণ করিয়া, 

মহান্ত-বদনে স্বীয় কন্য। সাবিত্রীর আদ্যোপান্ত সমুদয় পরিচষ 

প্রনাম করিলেন। দেবধি নারদ, মহারাজ অশ্থপতির নিকট 

সাবিত্রী-সংক্রান্ত সবিশেষ পরিচয় পাইন! সাঁতিশক্ন সন্তষ্ট হইলেন, 

এবং সাবিত্রী কোন্ মহাত্বার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া গৃহে 
প্রহ্যাগমন করিল, তাহ! জানিবার জন্য নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত 
হুইয়া কছিলেন, “মহারাজ । আপনি একবার সাঁবিত্রীকে সত" 

স্থলে আনয়ন করুন? সাবিত্রী অভীষ্ট সাধনে কত দুর সফল মনো- 
রথ হইয়াছে, তাহ শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে ।» 

মহারাজ, দেবধি নারদের আদেশানুসারে অন্তঃপুর হইতে 

সাঁবিত্রীকে সভাস্থলে আনয়ন-পূর্বক সন্েহ-নন্তাঁষণে কহিলেন, 
“বৎস সাবিত্রি 1 তুমি আমার আদেশানুবর্তিনী হইয়! স্বীয় সহ- 
চশীগণ-সমতিব্যাহারে গমন করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি কোন্ 

ব্যক্তির পুত্র€ক পতি নির্বাচন করিয়! গুহে প্রত্যাগমন করিলে, 

তৎসমুদয় শ্রবণ করিতে, আমাদ্দিগেব নিতান্ত বামন! হইতেছে ।” 

সাবিত্রী, পিতাঁর আদেশে লজ্জাবনত হয়! রহিলেন। কিয়ৎ 

ক্ষণ পরে তাহার তৃত্তিসাধন করিবার নিমিত্র, বিলীত-বচনে 

কহিতে লাগিলেন, *পিতঃ1 অবস্তি দেশে ছয্যংসেন নামে গুরম- 

ধার্টিক এক নরপতি ছিলেন। দৈবের গ্রতিকূলত! নিবন্ধন 

তহ।র চচ্ষুদ্বর বিনষ্ট হয়। বিপক্ষ নরপতিগণ তাহাকে অন্ধ ও 

বাছা রক্ষার্থে অদমর্থ দেখিয়া, ব্লপূর্ব্ক রাজ্য ও সমস্ত ধনদম্পন্তি 

অধিকার করিয়া লয়, তিনি এইরূপে ুতসর্বদ্ব হইয়া, সহধর্শিণী 

9 তরুণ-ব্ধন্ব একমাত্র পুল্রসমভিব্যাহাবে বনবামী হইরাছেন। 
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আমি মুনিকন্যার্দিগের মুখে সেই ব্াজধির কুল পরিচয় সবিশেষ 

শ্রবণ করিয়া রাজধি-পুক্র নত্যবানকে মনে মনে পতিত্বে বরণ 

করিয়াছি» 

দেবধি নারদ, সাবিত্রীর অভিপ্রায় অবগত হুইয়|, অতিশয় 

ছুঃখিহ্ হইলেন, এবং অশ্বপতিকে সঞ্থোধন করিয়া! কহিলেন, 

“ছে রাজন্' সাবিত্রী যে রাজধি-কুমার সত্যবানের নামোল্পেখ 

করিলেন, তিনি কুলমর্য্যাদানুদারে, আপনার প্রার্থনীয়। তাহার 

কোন সন্দেহ নই ,কিন্তু বিধাত। পরিণামে এ পরিণয়ের কিরূপ 

বিধান করিয়ান্েন, তাহা! ভবিষ্যতের গর্তে নিহিত ।” দেবধি 

বিষ বদনে এইমাত্র বলিয়1 নিরস্ত হইলেন। মদ্ররাজ, তাহার 

ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ কবিয়! সাতিশয় সন্দিপ্ধ ও চঞ্চলচিন্ত হইলেন 

এবং মুনিদরের অভিপ্র।র অবগত হইবার নিমিত্ত বাগ্রতাসহকারে 

রুতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, “ভগবন্। আপনি ত্রিকাপন্ঞ, 

যানবগণের সখ, দ্রঃখ, জন্ম, মৃত্যু এবং 'মছৃষট-চক্রের ফল্লাফল, 

আপনার কিছুই অবিদিত নাই। আপনি জ্রান-নেত্রে তৃত 

ভবিম।ৎ, বর্তমানের ন্যায় দেখিতেছেন ; এক্ষণে আপনি বিষ 

ব্দনে পতাবানের যে অসম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়া নিরস্ত 

হইবেন, তাহাতেই আমার মনে নানা চিন্তাও আশঙ্কার উদয় 

হইতেছে। 'সতএব, কৃপা করিয়। সাবিভী ও লত্যবানের ভাবি 

গুভাগুভের যথাবথ বর্ণন করিলে, ক্ৃতভার্থ হই।” মহর্ষি নারদ, 

মহারাঝের ঈদৃশ বিনর-পুর্ণ, কাতব বাক্য শ্রদণ করিয়। কছিলেন, 

প্রান! অবস্থির অধিপতি মহারাজ ছ্বাৎসেন অতিশয় গ্রজা- 

রঞজক; পরম ধার্দিক ও সদা! সত্যপ্রিষ্ব ছিলেন। বেদবিশারদ 
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্রাঞ্গপগণ তদীয় কার্যাকলাপে পরম সন্ত হইয়া, তাহার পুণত্রর 

নাম সম্ভাবান্ রাখিক্নাদ্িলেন। সতাবান্ বাল্যকালে অতিশয় 

অন্বপ্রিয় ছিলেন, সর্বদা! অশ্ব লইয়া ক্রীড়া করিতেন, 

এ জনা, তীহার সহ্চরের!, তাহাকে চিত্রা্থ বলিয়। সন্দোধন 

কয়িতেন। সন্যবান, বিদ্যা, বুদ্ধি, গুরুতুকি ও বিনয়াদি কল 

সদগুণে বিভৃষিত; তাহাকে দেখিলে নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত হয! 

কেবল অল্লাহুঃ বলিয়! তাহার মল সদ্গুণট ছুঃখে পরিণত 

হইমাছে | কিন্ত, জার এক বংসর অতিবাহিত হইলেই তীহাকে 

কালের করাল কবলে কবলিত হইতে হইবে । এজন্য, আপনাকে 

উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, সত্তাবানের পরিবর্তে অন্য কোন 

মংকু'লাস্ৰ বাক্চির পুন্র-ছন্তে সাবিত্রীকে সম্প্রণান করুন।; 

, মহারাজ মশ্বপতি, দেবর্ষি নারদের সুখে এইরূপ বাকা আবণ% 

করিয়া, দাতিশয় ছু'খিত হইলেন এবং লাবিত্রীকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, ্মাতঃ সাবিত্রি। তুমি নানাদেশ পরিভ্রমণ 

করিয়া, রাজধি কুমার সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ 

করিম়্াছ। সত্যবান্ সৎকুলোষ্কব ও বিদা।-বুদ্ধি-সম্পন্ন তাহার" 

কোন সন্দেহ লাই। কিন্তু, এক বংসর অতীত হইলেই, তাহার 

জীবন কাল শেষ হইবে, অতএব লত্যবানের পরিবর্তে অন্য কোন 

মংকুলোস্তব ব্যকির পুত্রকে বরণ করিয়া আমাদের অভিগাষ পুণ 

ফর।» সাবিত্রী, পিতার এই বাক্য শ্রবণে অতিশয় ছুঃঘিত 
হইলেন, এবং মজল নয়নে মৃহ্ত্বরে কহিলেন, “পিতঃ। আপনার 

উপদেশ ও আদেশ আমার শিরোধার্ধা সন্দেহ লাই, কিন্তু মি 

ধর্শ সাক্ষী করিয়া রাঁজধি কুমার সভ্যবানে মায়সমর্গণ করিহাছি, 
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কিরূপে ধর্মী অতিত্রম কারয়। হ্রূপনের পাপ সংগ্রহ করিব 2 
আপনি কাজোহবর, রাজদগুধারী, গ্রজাপুঞ্জের ন্যায় অন্যায় ও 

পাপ পুণ্যের বিচারকর্তী , আপনি যেমন বাবহার করিবেন, প্রা 

গণও অসস্থুচিতচিত্তে আপনার সেই ব্যবহারের অনুকরণ করিতে 

প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন! ধর্দ, মনুষ্য জীবনের একমাত্র ছুর্নভ 

বস্তু , এই পবমারাধা বস্তুকে, উপার্জন করিবার নিমিত কত 

রাজ গান্যন্থথে নিম্পৃহ হইয়া, মি-বেশে বনবানী হইয়াছেল। 

পরম তত্ববিদ্; বেদন্জ ত্রাঙ্ণগণ, যে ধর্মুকে উপার্জন করিবার 

নিমিত্ত সংসারের অশেষ প্রলোভন অতিক্রম কিয়া, মনের 

আনন্দে শন্ন্যাস ধর্ম অংলত্বন করিয়াছেন, আব যে ধর্ম, সদাশষ 

সাধু ব্যজিদিগের আরাধা, আমি মেই ধর্মুকে সাক্ষী করিয়া সহ্য 

বানকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণে, অকালে তীন্চার মৃত্যু 

হইবে বলিয়া, পত্যপ্রতিভ্র'র অগ্তথাচহণ করিতে পারিব না। 

দৈবায়ন্ত বিধয়ে শোক ও পরিতাপ কর! কোন ভ্রমেই বিণেয 

নছে। মন্থযোর। যত ঘযত্ধ ও যত চেষ্ট। করুক না| কেন, দৈব 

অনুকূল না হইলে কোন প্রকার মনোরণ সফল হয় না। 

ধর্মপথে থাকিয়া বদি আমাকে যাবজ্জীবন লকগ সুখে ভ্গাঞ্জগি 

দিতে হয়, তাছাও আমার প্রার্থনীয়, কিন্তু তাঙার অন্যথাচরণ 

করিতে পারি না। আমি বেদশিশারদ ক্রাঙ্গণগণের যুখে 

শুনিয়াছি, বিবাছে কল্পন1 পরিণকের গম কার্য, পরে ধর্ম 

সাক্ষী কবিপ্না বাগদান হই থাকে, এবং সেই বাগ্দানের 

পল্প্টে সম্্ররাদ কার্য) ফগতঃ কল্পনা ও বাগ্দানই এক 

প্রকুধু বিবাছের সধ্যে পরিগণিত; আগ্এব। পিতঃ! 
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আমি মস্ন মনে বাগদান কবিয়া! সত্যবান্কে পতত্বে বরণ 

করিয়াছি ।» 

রাজ] সাবিত্রীর অগ্িগ্রাক় অবগত হইয়| কহিলেন, "মাত; 

ত্রিকালদর্শী মহাখুনি নাবদ, রাজধি কুমার সতাবানের কুল- 

মব্যাদার ষেন্ধপ পরি5য় প্রনান করিলেন, তাহাতে তিনি আমার 
প্রার্থনীয়। কিন্ত, যখন এক বৎসর অতীত হইলেই, তাহার 

জীবনকাল শেষ হইবে, তখন তাদৃশ পাত্রে কন্যা দান করা 

আমার অভিপ্রেত নহে। তুমি ভবিষাবাদী মহাম্ার উপদেশ 
অবহেলন করিব! যি সেই অল্লাযুঃ নত্যবানকে আম্মসমর্পণ কর, 

তাভ। হইলে (তোমাকে যাবজ্জীবন শোকসাগরে নিমগ্ন হষ্টাত 

হইবে । তোমার বৈধব্য যন্ত্রণা দেখিলে আমি যৎপরেনাস্তি 

মন্াহত হইব) অহএব, দেবর্ষি নারদের বাক্যে উপেক্ষা না! 
করিয়া, অন্য কোন ব্যক্তির রূপগ্ুণ সম্পন্ন পুত্রণক পতিত্বে 

ববণ কর ।” 

সাবিত্রী, পিতার এই দকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বিনীত 
বাক্য কছিলেন, “পিচ; 1 আমি দিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া, সত্য- 

বানকে পতিতত্বে বরণ করিব বলিয়া! মনে মনে যে অভিলাষ করি- 

যাছি, তাহ! কেহই অবগত লহেন। এক্ষণে, যদি আমি আপনা- 

দের পোকার্চ পরিণাম চিন্তা করিয়া, অন্য পতি মনোনীত করি, 
তাহাতে গ্রহীতা বা অন্য কেহই আমাকে নিন্দ' করিভে পারি- 

বেন না; কিন্ত, যখন আমার আত্মা আমাকে দ্বিচা্বিণী বিয়া 

হিরস্কার করিবে, ভখন সর্বগুণসম্পন্ন ক্ষিতিপতি আর্ধ--পুতর 

নংবানও আমার গ্রীতিকর বা আনন্'জনক বলির বোধ,কইবে 



২০ সাবিত্রী-চরিত । 

না। তাহার সেই বান প্রাসাদ মালয় ও রাজোপসেব্য উপাদের 

ভোজাও অপবিত্র ও বিস্বাদ বলিয়া অন্ভূত হইবে । অতএব, 

চিরকাল মনের কষ্টে কাল যাপন করা অপেক্ষা, ধর্শপথে গাঁকিয়া 

বৈধব্য বন্্া] ভোগ করাও সমশ্র গু”ণ ভাল। হুর্যা কিরণে 

ধেমন চন্ত্রমা মনোহর আলোকমালায় বিভৃষিত হয়েন, সেইক্ধপ 

রাজর্ধিকূমার সভাবানের মুখ-জ্যোতিঃ আমার জায়াকাশে 

প্রতিফলিত হইপ়া, যখন আননো;ৎপাদন করিতেছে, তখন 

তিনিই আমার পতি। ঘদ্দি বিধাত। আমার ভাগ্যে বৈধব্য, 

যন্ত্রণা লিখিয়া! থাকেন, তবে সত্যবান্ ভিন্ন অনয সমর্পিত 
হলেও বৈধবা ঘটনার সস্তাঁবন| | 

স্পপশ্ুখ। ছুঃখ, পাপ, পুণা ষন্থযোর সদসৎ কার্যোর পুরস্কার । 

বিনি যেক়্প কার্ধ্য করিবেন, তীহাকে তদনুরূপ ফল-ভোগ 
করিতে হইবে; অতএব, আঁমি শোকাবহ পরিণামের জআশশ্কায় 
অন্য পতিকে ৰরণ করিতে পারিব না। যদ্দি আপনার] আমার 

প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য বরে আমার বিবাহ দেন, তাহা 

হইলে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করিব ।” 

শপেবর্ধি নারদ, মররাজ-ছুহিতার যুক্তিমুক ধর্্োপদেশ 
শুনিয়া ও নির্বগ্ধাতিশয় দেখিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলেন 

এবং মহারাজ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, “হে রাজন্। 

আপনার কনা! আপন সছিবেচনায় আমার বাকের যেরূপ সন্ত্তর 

প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম। এক্ষণে 

আপনাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, রাক্গর্ি কুমার সত্যবানকে 
আপন কন্যারত্ব সম্প্রদান কধিয! চরিত্ার্থ হউন । সত্যবান্ 
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দ্ীর্ঘাযুঃ ও সাবিত্রী শত পুত্র মাত হইবে, কদাচ আমার 
এই বাক্যের অন্যথ! হইবে না। তোমাদের মঙ্গল হউক,” এই 

বলিয়৷ দেৰধি গাত্রোথান পূর্বক, তথ! হুইতে প্রস্থান করিলেন। 

মছারাজ অশ্বপতি, ত্রিকালজ্ড দেবর্ষি নারদেৰ অনুকূল বাকা 

শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্ত হইলেন; এবং রাজর্ষি কুমার 

সত্যবান্কে কন্যাবদ্ব মন্প্রনান বিষয়ে *স্িরসিদ্ধান্ত কবিয়া 
অমাতা, বন্ধু বাদ্ধব ও পুরবামিগণকে সাবিত্রীর বিবাহ বৃত্তান্ত 

জানাইলেন ও তাহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, বিবাহোপ- 

যোগী ভ্রবা-সমুদয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি কুলগরু 

ও গুরাহিতগণকে আহ্বান-পূর্ববক কন্যাদানের দিন স্থির করিয়া 

লইলেন এবং নির্ণীত দিনে কন্যা সম্প্রদান করিবাব মানস 
পুরোছিত ও পুববানিবর্গ'সমভিব্যাহারে রাজর্ষির তিনি: 
মুখে গমন করিলেন। 

অনপ্তর মদ্রীধিপতি তৃতীয় দ্িবল মধান্ধ সময়ে তপে।বন 

সন্গিধানে উপস্থিত হইরা, তথায় অশ্বরথাদি সংগ্কাপন পূর্বক 
আত্মীক্বর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে তপোবনে প্রবেশ করিলেন 

এবং তপোবনের রমণীয় শোভা দন্দর্শন করিখা সকলেই মুগ্ধ 
হইলেন1 তদনস্তর মহারাজ অশ্বপতি, সবান্ধবে বাজর্ধি-সমীপে 

উপস্থিত হইরা, ধণাবিছিত সংবর্ধনা-সহকারে তাহার চরণ-বনান] 

ও আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। ] 

রাজর্ষি, মহারাজ অশ্বপতির পরিচন্ প্রাপ্ত হইয়া, অতীব 

জাননা সহকারে সঃস্ত্রমে গাত্রোখান পূর্বক তাহার হভধারণ 

ফিয়া উপবেশন করাইলেন, এবং তাহার সমজিব্যাহারী 
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ব্যক্িবর্কে প্রিয় সম্ভাষণে তৎসরিধানে বমিতে অন্গুয়োধ 

করিলেন। সত্যবান্ আগন্ধক ব্যক্তিদিগের পরিচর্যা করিতে 

লাগিলেন । 

মহার।জ অর্থপতি ও উহার সমভিব্যা হারা বাক্তিবর্থ শ্রান্তি- 
দুর করিয়া, বিবিধ কথাপ্রণর্জে সময়্ান্তিপাত করিতেছেন, 

এষত সময়ে রাজর্ষি, মারা অশ্পতিকে সন্বোধন করিয! 

কহিলেন, প্রাঙ্জন্। আপনার রাজোর সর্বাঙ্গীন কুশল? গ্রগা- 

বৃন্দ রানজাজ্ঞার বশবর্তী হইয়া, আপনাকে ভক্তি উপহার দিরা, 
পরম স্থখে কাল যাপন করিতেছে? বাজনাবর্গী পঞ্চা শতবর্ষ 

প্রজাপালন কার্ষো সময় অতিবাহিত করিয়া, সুশিক্ষিত পুত 

ছন্দে রাঞ্জাভার অর্পণ পূর্বক মনের আনন্দে তপন্থী বেশে বান- 

গরশ্থ ধর অবলখন করিয়া! এই বনে আদিঞ়া থাকেন, কেহ বা 

মৃগয়ার্থ নজ্জ্িত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আলিয়া! থাফেন। কিন্ত, 

আপনাতে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্ষ।য় লক্ষিত হইতেছে । রাঁজ্যশাদন 

বৃহ যুদাধ্য ও সামর্থ; সাপেক্ষ, বার্ধকা উপস্থিত হইলে, স্বীয় 

দেছভার বহুনই ষখন অদহ্থা ক্লেশকর বোধ হয়, তখন রাজাভার 

বহন কদ।চ সম্ভব নহে। বিশেষতঃ, অন্তিম কাল পর্যাস্ত 

সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকা নিতান্তই ভ্রান্তির কার্ধা, ইহলোকে 

ধর্ম সঞ্চয় করিতে না পারিলে পরলোকে সাগতি লাভের উপা- 

রাস্তর নাই। ফলতঃ, শেষ দশায় পারত্রিক মঙ্গল চিন্তা! করাই 

কর্তব্য । কিন্ত, এখনও আপনার ভাদৃণ অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, 

এক্ষণে সর্বতোভাবে রালধর্থা প্রতিপালনই আপনার কর্তব্য 

কার্ধ্য।। আপনি কৃপা করির়' মনোভাব ব্যক্ত করিলে ক্কতার্থ 

সম 
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হই ।” মহারাজ অশ্থপতি রাদর্ষির এবস্বিধ উপদেশবাকা শ্রবণ 

করিয়া, কৃতাগ্জলি-পুট রাজ্যেব কুশল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়। কছি- 

লেন, “হে মহাত্বন। আপনার এই উপদেশ বাঁক্য আমার 

শিরোধার্যয। এক্ষণে, আনি আপনার এই পুণ্যাশ্রযের অতিথি ; 

কুপা করিম! মামার একটা প্রার্থন! পূর্ণ করিতে হবে ।” রাজর্ষি 

মদ্ররাঁজের এই বাক্য শ্রধণ করিয়! কহিলেন, «আমর! বনবাসী, 

সন্ন্যাসী, বনজাত ফল মূলে আমাদিগের অতিথি সৎকার ও জীবন 
ধাপন হইয়। থাকে; এক্ষণে আপনার অগিলাষ বাক্ত করিলে, 

তাহা সম্পাদন করিতে বথাসাধ্য চেই। করিব, তাহার সন্দেহ নাই।” 

মহারাজ অশ্বপতি, রাজর্ষিব এই আশ্বাসবাঁকা শ্রবণ করিয়! 

বিনীত-ভাবে কহিতে লাগিলেন, “আমার এই একমাত্র কনা] 

ইহার পরিণয়োচিত কাল সমাগত দেখিয়া, নানাস্থান পরিভ্রমণ 

ূর্বাক কোন স্থানেই কনাথরূপ পাত্র প্রাণ্ত হই নাই। পরি- 
শেষে তনয়াব সন্তোষদাধনার্থ বলিয়াছিলাম, “যাতঃ! তুমি 

আপনার মনোমত পতি অন্বেষণ করিলে আমি তাঙ্কাকেই তোমায় 

সম্প্রদান করিব।' তিনি আমার আদেশান্থবর্তিনী হুইয়| নানা ' 

স্থান পরিভ্রমণ-পূর্বাক, পরিশেষে এই তপোবনবালিনী মুনি- 
কনাদিগের মুখে বতন সতাবানের সবিশেষ পরিটয রিয়া 

তাহাকেই গতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; এক্ষণে 

আপনি ক্্প। করিয়', মামার কন্য। মাবিত্রীকে স,যারূণে পরি- 
গ্রহ করিলে কৃতার্থ হই।%ং 

্বাঙগর্ধি, মহারাজ অশ্বপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া! অতি- 

শয় হিম্মিত হইলেন ) এবং লজ্জাবনত-বদনে কহিতে লাগিলেন 
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সহিত বৈবাহিক সন্বন্ধ-বন্ধনে লিপ্ত হুওয়! আমার প্রার্থনীর, 

ভাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ছুর্ভাগ্য বণতঃ আমার রাজা শক্র- 

হস্তে সমর্পণ করিয়া এক্ষণে তপদ্থী-বেশে বনবাসী হইগ্নাছি। 

আমার মৌতাগা, পূর্ব রাঙ্যলক্্ীর অনুসরণ করিয়াছে । আমি 
এ অবস্থায় এক মাত্র সম্যবাঁনকে অবলম্বন করিয়া! বনবাসেও 

তৃপ্তিমাধন করিতেছি । এক্ষণে আমরা বনবাসী ও তপস্থী, 

পর্ণ-কুটার আমাছিগের বাসভবন ১ পর্ণ-শষ্যায় শক্ষন এবং 

অনায়াদল চ্য ফলমূলে জীবনধারণ করিয়া ফাল যাপন করিতেছি। 

সাধিত্রী রাজকন্য], বাজসেব! তাছার ল্লীবনের এক মাত্র 

উপভোগ্য, আগনি কোন্ প্রাণে তাহাকে এই আশ্রয়হীন 
বনবাসীর পুত্রা্ঠ সন্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন ?” 

মহারাজ অশ্বপতি, রাঁজর্ষির এই লক্ষল বাক্য শ্রবণ করিয়া 

অতিশয় চিন্তিত হইলেন , এবং বিনয়পূর্ণ বাক্যে কছিতে লাগি- 

লেন, “যহাত্মন্। বিশ্বত্রষঠার অঙজ্বনীয় নিযমানুমারে উৎপত্তি, 
বিনাশ, সুখ ঢংখ ও গুভাগুত প্রভৃতির বশবর্তী হইয়া এই সংসারে 
হ্্টি মোত নিরন্তর গ্রবাহিত হইতেছে । জীধগণ পূর্বব অমার্জিত 

গ্ুক্তি ও'দুদ্কতি অনুসারে গুভাগুভ ফল ভোগ করিয়! থাকে; 
ফলতঃ কাহার ভাগ্যে কখন কি হইবে,তাছ। কেছই বলিতে পারে 

না। সাবিত্রী, সত্যবানকে পতিরূপে শ্রহণ করিতে আঁভগাষ 

করিয়াছেন ; সত্যবান্ বনবাঁনী ও তপন্বী, তাহার সহিত রাঁজ- 

গ্ষন্য। সাবিত্রীর পন্লিণরসং্ঘটন কোনরগেই সঙ্গত বলির] 

বোধ হয় নল) কিন্তু সাবিত্রী ও সত্যবানের জীবনে নিশ্বজষ্টায় 



সাবিত্রীচরিত | ২৫ 

ধেকি গুঢ় অভিসন্ধি নিহিত গা, তাহ! কে বলিছে পারে 2 

জতএব, আপনি জচুগ্রহ কবিয়া সত্যবানের পরিণয়ার্থে মন্ব- 

মোদন করিলে, জামি যথাবিধানে বৎস সত্যথানে ধন্য 

সক্রদান করিয়া! চরিতার্থ হই। 

র[জর্ষি, মহারাঞ্জ অশ্বগতি৭ এই বিনায়ূজি শ্রবণে অতিশয় 

সগ্থষ্ট হইলেন ; এব. সহাস্য বদলে কণিতে লাগিলেন, প্রাঞ্ন। 

আপনার সহিত বৈবাহিক সগ্থন্কে মাবন্ধ হষ্টয়া, পরম বুথে 

কালযাপন করি, ইহ আমার একান্ত প্রাথনীদ, কিন্তু বিধিক্ন 

বিডৃম্বনায় আমার বে অবস্থা ঘিয়াছে, তাহ প্রত ক্ষ করিকে- 

ছেন, পাধিব স্থথে ঝা বিষপ-“ভাগে আব আমার 'অভিলাষ 

নাই; এক্ষণে তপস্থিগণপরিসেবিত অরণা আশ্রপ্ন করিয়া 

মুনিবৃত্বি অবলম্বন দ্বার! 'অবশিষ্ট জীবন অঠিবাঠিত কবিতে 
মানস করিয়াছি। আপনি 'য, আমার এই চীন অবস্থায় বা 

প্রদর্শন না করিয়া, শ্রদ্ধা-মহকা'র এই কুটারে আগমন 

করিরাছেন,। তাহাতে আঁমি অতিশয় সগুষ্ট তইসাছি ? 

সাধূশীল! সাবিত্রী থে অ'গার পুরনধূ হইবেন, ইহাও আমার" 
সাধান্য সৌভাগোর বিষয় নঙ্কে।” এইরূপ বহুল কথোপ- 

কনের পর, রাজর্ধি অতিশয় হর্যযুক হইয়া তীয় জানায় 

অনুমোদন করিলেন, এবং তদগ্ুসারে তংকালেই বিবাহের 

লগ স্িরীকৃত হষ্টল। | 
। মন্থারাক অশ্বপতি রাঘর্ধির অভিলাষ অবগত হইয়া, পরম 

আকুল।দিঘ হইলেন এবং আশ্রগবাণী সুনিপ্ধায ও ব্রাঞ্চণগণকে 

সষাগগরে আহ্বান ও অভিবাদন করিয়া, সাবিত্রী নংত্রান্ত টরতবান্ত 
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আদ্যোপান্ত বর্ণন পূর্বক, তদীয় পরিণয়ে অনুমতি প্রার্থনা! 
করিলেন। তীহারা পরম সন্ত হই সকলেই এক বাকো 

কহিলেন, "আমর! সভ্যবানের এই শুভ পরিণয়ে অতিশয় আহ্ল।- 

দিত হইলাম; আশীর্বাদ করি, নবদম্পতি দীর্ঘ ভীবন লাভ 

করান। এক্ষণে আঁপনি লাবিত্রীকে ক্সাজর্ষি-কুষার সত্যবানে 
সম্প্রদান করিয়| সফল-মনোরধ হউন ।» 

অনন্তর মহারাজ নিরূপিত দিবসে সভাগণের অন্তমতি লইয়া, 

কৌলিক রীত্যন্থসারে রাজর্ধি-কুমার সত্যবানে পরিণয়োচিত 
বেশ ভূযায় বিভূষিত কন্যারত্ব সম্প্রদান ফরিলেন। বনবাসী 
তপন্থিগণ ঝ্াজ্জার এই সম্বাবহার দর্শনে অতিশয় জাহলাদিত 

হইলেন; এবং সাবিত্রী সত্যবানফে আশীর্বাদ করিয়া, রাজ! 

ও রাজধির নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্বক, আপন আপন আশ্রমাতি- 

মুখে গমন করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি স্বীয় কন্যা! সাবিত্রীফে 

সগ্থোধন করিয়া কহিলেন, “যাতঃ | তুমি প্রিযাটরণ ধার] সকল 

সময়ে যেমন আমাদিগকে সন্ধ্ট করিতে, সেইরূপ ভক্কি ও শ্রদ্ধা 

সহকারে বৎস সতাবানের বৃদ্ধ জনফ্জননীর় সেধাশুশ্রীধ! করিয়া 

তাহাদের সন্তোষ সাধন করিবে।” রাজ! সাবিত্রীকে এইকসপ 
উপ্ীশ গ্র্ান করিয়া, রাজি ছামংসেন ও তাহার সহধর্িনী 

শৈষ্যা্ে বিনয় বাক্য কহিলেন, “বৎস সপ্তাবান্ যেষন আপনা- 

দের একঘাত্র পুত্র, সাঁবিত্রীও তেমনি আমার একমাত্র কন], 

আমি সাবিত্রীকে আপনাদিগের পরিচর্ধার্থে অর্পণ করিলাস। 

' এক্ষণে, নবাস্পৃতিকে সন্গেছে প্রতিপালন করিবেন এই আমায় 

'* শ্রার্ঘরা।” মহারাজ অশ্বপতি এই বলিয়া, সকলের নিকট বিদায় 
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গ্রহণ পূর্বক ম্বনবর্গ-সমভিব্যাহারে গৃহাতিদুখে প্রত্যাগমন 

ফরিলেন 

4 সাবিত্রী পিভার গৃহ গমনে কিকিয্মাত্র ছুঃখিত হইলেন না) 

বরং সন্ত্টচিত্তে খবর ও শ্বএরদেবীর সেবা শুশ্রযায় নিযুক্ত গাকিয়া 

কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সভ্যবানের মাতাপিতাও 

সাবিত্রীর পরিচর্যার সন্ধষ্ট হইয়া, অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে 
লাগিলেন। সাবিত্রী বনবাপিনী মুনিকল্যাদিগের বেশভৃষ! 

ও নিতাব্রতান্থঠান দেখি, অতিশষ আহ্লাদিত হইলেন ; এবং ' 

ধর্ম যে ষনুষ্য যাত্রেরই আরাধ্য, তাছ। মনে মনে চিন্তা করিয়া, 

নিলাম-তোগ্য বেশতৃযায়্ বাঁতন্পৃহ হইলেন এবং পিতৃদত্ত বসন 

ভূষণ গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ববক, মুনিকন্যাদিগের ন্যায় বন্ধলবাস 
ও পুষ্পাভরণে সজ্জিত হইয়া, বনদেবীর ন্যায় শোভা পাইতে 

বাগিলেন। মতাবানের মাতা, প্রাণ-সম! পুত্রবধূকে প্রন 
সঙ্জায় বিভা'ষত দেখিয়া, ছংধিত মনে ও দজল ন/নে কহিতে 

লাগিলেন, “মাঃ সাবিত্রি ! 'বছমূল্য অলঙ্কার অপেক্ষ। অনায়ান- 

লন্ধ বনফুল ও মৃণালের শোভ|! কি এতই যনোরম? ছুঃখীর 

প্রাণে কি স্থখের উপলব্ধি হইতে নাই? হায়! বিধি কি 

বিডৃম্বনা! কাল-চক্রের কি বিচিত্র গ্রতি! সংসারে -হগ্তে"পর 

ছুঃখ, ও ছুঃখের পর স্থগ আসিতেছে ও যাইতেছে । আমি রাজ- 

কন্যা, রাঞ্কুলের বধু; আজ কোথায় মনের আনন্দে প্রাণাধিক 

প্রিযতষ পুক্রকে রাঙপদে প্রতিষিত দেখিয়া, পরম সুখী হইব; 

প্রজ্াপুঞ্জের আনন্দধ্বনিতে বর্ণকৃছর পরিতৃপ্ত করিব; পুরবাষি- 

গণ আমাকে ব্বা্মাত! বলিয়া! সম্ভাষণ করিবে? আগ যেই 
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কর্ণতাপ্তকর়্ বাকো পরম আহ্লাদিত হইরা। তাহাদের আশানুরূপ 

প্রার্থনা পুরণ করিব তাহা না হইয়া, সকল আশ। তরসায় জলা, 

গ্রলি দিয়া, অনাথের ন্যায় বনবাসী হইতে হইল। হ1 বিধাতিঃ, 

তোদার মনে কি এই ছিল। হান়্। যাহাকে মনোহর বেপভূযায় 
সম্জিত করিয়াও আমার আকাঙ্ষার নিবৃত্তি হইত না, আজ 

বিধির বিডদ্বনায় সেই পুন্রকে জটাবহৃলে সজ্জিত দেখিতে হইল! 

দাস দাসীগণ যে পুন্রের পরিচর্যা করিত, ছূর্ভাগোর বশবর্তী 
হইয়৷ সে পুশ্রকে আমাদিগের পরিচর্যায় নিযুক্ত করিতে 

হুইল! ধাহাকে কখনও পদচানণে ভ্রমণ করিতে হয় নাই, 

এক্ষণে সেই প্রাণাধিক প্রিরতম পুত্রক বনবিহারী কিপার 
ন্যায় কণ্টককঞ্চবাঁকীর্ণ পথে বন পর্যটন কাঁরতে হইল! মস্থুধা 

ভ্রীবনে ইহা! অপেক্ষণ দুঃখের বিষয় আর কি হুইতে পারে? 
আমাদিগের দয় নিতান্ত পাষাণময় ! নচেৎ বসের ঈদৃশ 

চুরবন্থ! দেখিয়া এই পাপ জীবন এখনও বহিরভি হইতেছে ন! 

কেন? কি করিব, সকলই অদৃষ্টের লিখন, বিশ্বপতি বিধাতার 
অলজ্যনীঘ় নিয়ষ কছই খণ্ডন করিতে পারে না। আমর! 

ধনবামী ও তপস্বী। তথাপি মহারাজ অঙ্বপতি তোমাকে, 

নানীদিখ মহ্থামূলা বেশভুঘায় সঙ্জিত করিরা সত্যবানে 
সমর্পণ করিয়াছেন । আমি তোমার সেই রাজত্ব বহুমূজ্য 
বেশভূষা পরিদর্শনে বনধাসাকশ বিশ্মরণ পূর্বক বৎস সত্যি, 
বানকে নবভৃপতি মনে করি1, জতুগ আনন্দ অগ্ুন্ধব করিভাম $ 

কিন্ত, এক্ষণে তোমাকে বন্ধলে ও মুণালব্লয়ে সজ্জিত দেখিয়া, 

গাদার/সে সকল আমোদ আহ্লাদ ছখে পরিণত হইল” 
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বিধাত। আমার কপালে সুখ লিখেন নাই,” এই বলিয়। শৈব্যা 

গনর্ণল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন * 

' সাবিত্রী, শবশ্রদেবীর এইনপ খেদোক্ি শ্রবণ করিয়া, বিনীত- 
ভাবে কছিলেন, প্যাত ! আগনি আমাকে অঙ্গের আভরণ 

পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, ছুঃখিত হইতেছে, কিন্তু স্ত্রীজাতিব 

পক্ষে পিই একমাজ উৎকৃষ্ট ভূষণ এবং পতিই দমতীর জীবন, 

পতির সুখে সভীব সখ, কায়মনোবাকোো পতির সেবাই সতীর 

প্রধান ধর্ম, ও নারী জন্মের সার কর্ম। যেস্ত্রী আন্তরিক যত 

সহকাবে তক্তিউপহার দ্বার! তাহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন, 

ভিনিই স্ত্রী-কুলের অগ্রগণ্য! ) তহার নারীজন্ম গ্রহণ কর! সার্থক। 

জাপনি গ্লামাকে বন্ধলবারণ করিতে দেখিয়া বৃথা রোগন 

করিতেছেন কেন £ বিনেচন। করিয়া দেখুন, অ।মার ম্বামী রাজ- 

পুত্র, কিন্ত বিধির বিড়ম্বন|র এক্ষণে তীহাঁকে বনচারী হইতে 
হইয়াছে। এ অবস্থায় «ই রাবেশভূষা আমার প্রীতিজনক 
হইতেছে না। বরং এই ধন্ধল পটবন্ব, পর্ণকুটার রাজভবন 

এবং এই তরুমূল রত্বাসন বলিয়। আমার বোধ হইতেছে ।” 
সত্যবানের মাতা পুক্রবধূর্র এই বকর কথা শুনিয়। অভির 
আ[হলাদিত হইলেন, এবং তাহার মুখচুন্বন করিয়ী কক্লেন, 

"মাতঃ। আমি তোমার পতিপরারণ'ত। সন্দর্শনে অতিশস্ সবষ্ট 

ছইলাহ। পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট কারগন্বাকো 

এই প্রার্থনা ক্রি যে, তোমর1 দীর্ঘাযুঃ হইয়া পরম সুখে কাল 
যাপন কর)” এই মাগ্র বলিয়া নিরভ্ত হইলেন! সাবিত্রী 

প্রতিদিন বথাসময়ে গুহুকাধ্য সমাপন করিয়া, আন্তরিন ভক্তি 
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নহকারে শবন্তর শু শহ্রছেবী্ধ পরিচর্যা করিতে লগিশেন এবং 

প্রতিদিন পৃঞঙ্গাপকরণাদি ধথাস্থানে রাখিয়া, আর্যাগুজয় 

সরিপানে উপস্থিত হইতেন ও প্রিগ়াচরণ ভ্বার। তাহার 

লক্োষ সাধল করিতেন) পয়ে খুনিকনাদিগের বহ্গমিনী 

ছই।1 তপশচরণ প্রভৃতি লিত্যব্রতে সমগ্াতিপাত করিতে লাগি 

প্রেন। কিন্ক দেবধি নারদের হৃদয়বিদারক, নিদারুণ বাফা তীহার 

আস্তঃকরণে সর্নঞ্চণ জাগন্ধক থাকায়, দিন দিন ম্বীর শীণ ও বিবর্ণ 

হইতে লাগিল। পগ্রয়পতির ভী।নকাল শেষ হইতে আর চারি 

দিন মাত্র ববশিষ্ট আছে । আয কি উয়ে তীচার জীবনরক্ষা 

করিয়া, পতিব্রতাধন্ম গ্রতিপাগন কশিব ?' অনন্যম:] ও অননা- 

কর্ধা হইয়া, সাবিত্রী ফ্বেল ইচাই চিন্থা করতে লাগিলেন। 

প্রেসর্ষি নারদ, এই পরিণয়ের পুর্ব আর্ম-পুক্রকে ছন্পানঃ বলিয়। 
নির্দেশ করিয়াছিলেন £ কিন্তু আমার নির্বদ্কাহপর ও দৃঢ় 

তক্তিতে মন্ধ্ হইয়া, "ভুমি পতিত্রতা ও পুভ্ত্রতী 5৩, এই 

আমীর্বাদ প্রয়োগ পুর্বক, [বহে অনুমতি প্রদান করিযা- 

ভিলেন। যহধি নারদ, ভ্রিখালবেতা € সত্যপথাশ্রহী, গেবলোকের 

জান এযপ ধর্মপরায়ণ মহাপুরযের ঝক্য কখনই থিথ্য! হইবে 
না।স্পসাবিত্রী খবিবাঞ্ে] দৃড পিশ্বান করিয়া, সণখনে ও একা- 
স্তিক মনে ধর্থের আগাধনা ক।গতে ল11গ ন, এবং মনে মনে 

সহন্ন কছিধেস, আরও 'দিনহয় অতাহ না হইলে গ্রাণবল্পতের 

নঙ্গ পগিত্যাগ করিব না1 দেখব ধাপের ভয় কি পরাজয় হয়।' 

তিনি যনে মনে এইপ ৫15জরঢ় ৮ইয়ত গৰাদা ছায়ার ম্যায় 

নৃত্য বায সঙ্গে নন্গে ভ্রমণ কগিতে আা1%দেন। এইকপে দিদি 
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জর অতিবাহিত হলে, সত্যবানেন মাত, সাবিত্রীীকে সন্বোধন 

করিয়। কহিলেন, প্মাতঃ। অনশনে ভ্োমার মুখকমল বিবর্ণ 

ও ম্লান দেখিয়া, আমার হৃদয় খিদা হইতোছ। পসতএব কিঞ্িৎ 

আছার করিয়া, শবীরের ক্লান্তি দূর কর।” 
সাবিত্রী, ছার্ধ্যার এই স্নেহ ধাক্য শ্রবণ করিব৷ কাঁহলেন, 

প্যাঠঃ! আপনি মামাকে কি দেখনা চঃখ অগনভব করিবেন 

না। আমি আধ্যপুণত্রর মঙ্গলকামনার এই অনশনব্রঠ অনলম্বন 

করিয়াছি । আর একদিন অতিবাহিত হহগেই আমার মনোগতত 

ব্রত উদ্যাপন তইবে। এহ্বণে আপনাদিগের আঞ্ঞার বখবপ্ী 

হই, সেই ত্রতানুষ্!ন হতে নিবৃত হতলে আমকে ইহকাল 

চুঃধ ও পরকালে নরক্যন্ত্রণ ভোগ করিতে হইবে |” তাহার 

সাবিত্রীর এই ক্কত্িম পহিভক্তি দর্শনে অভিশয় পহ্ষ্ট হইলেন, 

এবং মনে মনে চিস্বা করিলেন, “শেহ-পরতন্ত্র হইরা, একদ্রনের 

সবদযগণ ধর্মভাবের বিস্তর উৎপাদন করিলে আমাদের পাপস্পশ 

হইতে পাবে, এই ভাবিয়া তাহার! মিখত্ত হছইলেন। 

সাবিত্রী যথাসময়ে প্রাতঃকঙ্য সমাপন করিয়া, শ্বশুর ও 

স্বজ্'ঘবীর পারচর্ষ|| কবিশেন, এবং খধিগণের চরণবদ্দন! পৃদ্ব 

ভর্থগরিধানে উপ-স্থৃত ইউর, প্রিয়াচরপন্ার তীহার সষ্থোষকাঁধন 

ফ্রিতে লাগিলেন। অদুহিম প্রণয়োডুত পরিজ জাননো সত্যবানের 

ঘর যেরূপ প্রকুর হঃঠেছিল, সাবিত্রীর হদরে “সন্ধপ এফুল্লভার 

পেশমাত্রও ছিল না। (েখধি নারদের নিদারুণ বাক তাহার 

£করণ নিরস্তর বিদ্ধ হইতোছিল?) তখাপ প্রাণবন্ভের তুষ্ট 

নাধনের জন্য যনের &চব মনোষদ্যেই গোপন করিনা র/খিতে মিলের 
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সত্যবান্, সাবিত্রীর সেবার পরিতৃপ্ত হইয়া, মনের আনন্দে 

কুঠার ব্বন্ধে করিয়! বনে বহির্গত হইলেন এবং সাবিত্রীকে সন্বো- 
ধন করিয়! করলেন, পপ্রিয়ে। তুমি সাবধানে মাহাপিতার 

পরিচর্ধ্যা করিও, আমি ফল মূল ও কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য 

বনে গমন করিলাম [” সাবিত্রী, সত্যবানকে বন গমনে উদ্যত 

দেখিয়!, প্রিয় সস্ভতাধণে কহিলেন, “নাথ! আমি ধে বরে 

দীক্ষিত আছি, তাহার তিন দিবস অতীত হইয়াছে; আর এক 

দিবস অভীত হইলে, আমার নে ব্রতের উদ্যাপন হুইবে। ব্রত 
উদ্ঘাপন না হইলে, আপনাকে একাকী কোন স্থানে গমন 

করিতে নাই) যদি গুরুজনের পরিচর্য্য।ই বনগমনের উদ্দেশ্য 

ছয়, তাহা হইলে আমি৪ আপনার সছিত গমন করিব |” 

সাবান, সাবিত্রীর গ্রথয়পবিত্র সাচস-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, 

কিমৎক্ষণ ভুভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে মনে মনে চিন্তা 

করিধা মু যধুরম্বরে নাবিত্রীকে কহিলেন, শপ্রয়ে। তোমরা 

্ত্রীঞ্গাতি, গৃহাশ্রমের নিরাপদবাসও সদয়ে সমরে তোমাঁদিগের 

গক্ষে কলেশকর হইয়! উঠে বন দ্মতি ভয়ন্বর স্থান; নিশাচর 

হিল জহর ক্রীড়াভূমি 1৮ তাহাদি?গর ভীষণ মৃত্তি দর্শন করিল, 
তৌধাদিগের তয়ন্থলত হৃদয়ে, নানাপ্রকার আতঙ্ক উপস্থিত 
হইতে পারে, এখন শ্ররীপ্নকাল, মধ্যা্ুকালের প্রখরমার্তগুভাঁগে 

বনতৃষি পরিতপ্ত হইয়া, বালুকারাশি অগ্িশ্ষ,লিজের লাক 
উত্ভীবমান হইতেছে, এক্ষণে সে সকগ স্থান তোমার গম 

হইবে। বিশেষত, অনশনে ব্রতান্ঠান হেতু তৌসানী 'শরীর 
যেপু' ছুর্ঘল হইয়াছে, তাহাতে আমার লহিত গতর 
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প্রমণ করিলে, তোমার (ক্লশ আরও আ|ধক ছুইবে। অতএব 

তোনাকে নিষেধ করিতেছি, আমার সাঁহত ৰনগমন করা 

তোমার কর্তবয নছে।* সাখিস্ত্া, লত্যবানের বাক্য শ্রবণ 

করিয়া, ছুঃখিত ভাবে কহিলেন, প্মাথ | পতিই স্ীজাতিব 

একবষাত গতি, ও রক্ষাকর্তা। অভএখ নর কর্তব্য, কি নথ 

কি ছুঃখ সকল অবঞ্থাতেই, ভ.্ত মহকারে ছায়ার ন্যার 

গতির অন্থগমন করিবে, এবং দানীর ন্যায় তাহার সেবায় 

নিযুক্ত পাফিবে, ইহাই স্জাতির পাতব্রতা ধর্ম। আমি সেই 

ধর্খের বশবর্তী হইয়া, আপনার সহিত বনে গমন করিতে উদ্দাত 

হুইয়াছি। আমি অনাহারে আপনার সহিত ভ্রমণ কাঁরলে, 

অতিশয় ক্রিষ্ট হইব মনে করিতেছেন, কিন্ধ মাপনি বখন বন ভ্রমণে 

অতিশয় ক্লাস্ত হইবেন, তখন আমি দানীর ন্যায় পবিচর্ধ) দ্বারা 

আপনার সেই করেশের শাস্তি কবিয়া, যে জন্থপম সুখ অন্ুতব করব, 
মেনুখের মহিত তূপন1 করিলে, অ'মার নে ক্লেশ অতি অ:কঞ্চিৎ- 

কর বলিয়! বোধ হইবে। ত্মাপনি গুরুতর বশবস্ঠা হইয়। বনে 

গমন করিতেছেন; আমি পতিভগ্তে পরম ধর্ম জানিয়, আপ- 

নার অন্থুগমনে অভিলাষ করিতেছি & দেখুন, পুরুষের ধর্থো- 

পাঞ্জনের পথ অব্যাহভ ও শত প্রসারিত; কিন্তু শ্রীজখাঁতির 

পক্ষে কেবল পতিভক্তি ও কায়মনোবাক্যে তাগার মঙ্গল চিন্তাই 

পরম ধর বলিয়া পরিগণিহ। আপনি আমাকে পরিত্যাগ 

করিয়া একাকী বনে গমন করিবেন ন1।+ লঠ্যবান্, সাবিত্রীর 

এই সকল উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করির! অভ্িশয় সন্তুষ্ট হইলেন; 

এবং সানা ব্ধনে কহিলেন, পাপন! আমার সহিত, ৰ্ৰে 
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গন করিতে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হইছে, তাছা৷ পণ ঝরা 

জাগার অবশ্য কর্তব্য বটে, কিন্ত আমাদের অগ্থপস্থিতি কালে 

বৃদ্ধ যাতাপিতার কে সেবা করিবে? তখন ফোন বিষয়ের অভাব 

ভূইলে। তাহাদের ক্ষোতের কারণ উপস্থিত হইতে পায়ে, অতএব 

তীহাদিগের অনুমতি খ্যতিরেকে তোমষাকে বনগমনের নঙ্গিনী 

করিতে পারিব না। 

সাবিত্রী, স্বামীর অনুকূল বাক্য শ্রধণ করিষা, সহর্ধে বতযবানের 
পিঠ! ও মাতার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদিগের চরণ 

বন্ধন করিয়া, কৃতাঞ্জালপু'ট বিনয় বাকো কহিতে লাগিলেন, 

*আর্ধাপুত্র গুরুভজিপরায়ণ, আপনাদিগের তৃ্িসাধন 

করাই তাহার জীবনের মুখোদছেশা ;। এজন্য, বনে ফল 

মূল ও কাষ্টাদি আহরণ করিতে গমন করিতো'ছন। 

জাপনাদিগের অন্থমতি হইলে আমি৪ তীাছার অনুগমন 

করি।” রাজর্বি সাবিত্রীকে কহিলেন, *মাতঃ! বন সত্যবান্ 

ফলমূল আহুরণার্থ বনে গমন করিতেছেন, এজন্য তুমিও 
তাছার অন্থগমন করিবে; স্বামী ও স্ত্রী একাম্মা। একের 

অভাব জন্য অনোর সমূহ যনোবেদন। হইতে পারে, তাহায় 

মন্দেহ নাই; কিন্তু তুমি রাজকন্যা, বলভ্রমণের ক্লেশ তোমার 

অসহা হইবে; আতঞব তোমার বনগমন করা কর্তব্য নহে।” 

সাবিত্রী রাজার্ধর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষঞ্ক বদনে দণ্ডায়মান! 

থাকির! জক্র-বিমর্জন করিতে লাগিলেন। সত্যবানের দাড়! 

গ্ুজরবধূকে ম্লানমুখী দেখিয়া, রাহর্ষিকে সক্বোধন করির। কছিলেন, 

“ঙ্ার্ধ! মাবিতী রাকন্যা,তীহ।র পক্ষে বনে গমন অতিশয় ক্রেশকর 
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হইবে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু পতিপরায়ণ! রমণীর পতি- 

সহবাসে কোন ক্লেশই 'আঅন্ভভৰ ভয় না। রাজকনা। সাবিত্রী যখন 

পতি-সহবাসে ধনবাস “রুশ অনায়াসে সহ্য করিতে পারিয়াছেন, 

তখন বন-পর্যযটন নিবন্ধন ক্লেশ তাহার ক্লেশ বলিয়া বোধ হইবে 

না। বিশেষতঃ তিনি পতির মঙ্গল কামনায়, তিন দিবম অনশনে 

থাকিক্া কোন ব্রহানুষ্ঠান করিতেছেন ; বোধ হয়, সেই ব্রত-লিরম 

রক্ষার্থেই পির সহচরী হইতে উদাত হইয়াছেন) অতএব 

তাহাকে সত্যবানের সহিত বন-গমনে অনুমতি প্রদান কর! 

আমাদিগের অবশ্যকর্তবা।” রাভ্র্ধি ছামৎসেন, পত্থীর ঈদৃশ 
সারগর্ত বাকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “মাতঃ সাবিত্রি! তুমি 
পতিন্ক্তির বশবর্তী হইয়। যেমন বনে গমন করিতে, তেমনি 

উভয়েই উভয়ের মঙ্গল কামনা করিবে, এই আমাদিগের ইচ্ছ]। 

লতযবান্ আমাদিগের একমাত পুত্র, তুমিও একমাত্র পুঞবধু) 

তোমাদিগের সখ লচ্ছন্দহাই আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য ; 

এক্ষণে বিথির বিড়ম্বনায় সকল কষ্টই সহ্য করিতে হইতেছে ।” 
পতিগ্রাণ। সাবিত্রী শ্বন্তর ও শ্বজ্রদেবীর সদয় বাক্যে 

অতিশয় মন্ষ্ট হইলেন, এবং ত্বরিত গমনে সত্যবানের নিকটবর্তী 
হইয়া, উচয়ে পরমামন্ে ফথাপ্রসঙ্গে বনান্তরে গমন করিতে লাগি 

লেন। দাবিত্রী, স্বামীর সহগমনে যেমন আনদিতা হইলেন, 

তেমনই দেবর্ষি নারদের বাক্য যনে করিয়!। তদপেক্গ] অধিকতর 

উদ্ধি্ন ছইতে লাগিলেন। মলিন সুখ দেখিলে পাছে জার্ধযা- 

পুজের মমোবিকায় উপস্থিত হয়, এঞ্জন্য তিনি অভি কষ্টে 

মনের ছুঃখ সন্বরণ করিয়া, সহাসা বনে একসঙ্গে গমন ।:রিতে 
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লাগিলেন ।” কিরংক্ষণ পরে তীষ্চারা বল যধ্যে উপস্থিত হইলে, 

বস্যবান্ সাঁবিত্রীকে সাম্বাধন রিয়া, চতুর্দিকে অঙ্গুলি নির্দেসপ 

পূর্বক কহিত্তে লাগিলেন, *দেখ প্রিয়ে। এ বনম্পতি-নিচর 

নৰ গল্পবে স্থশোছিত হইয়া, কেমন মনোহর শোভা ধারণ 

কারতেছে, এ বৃক্ষের তল কেমন শীতল, চল উহার ছায়ায় গিয়! 
বমি। মার্ভগুতাপে ক্লান্ত যুগকুল বনবিহাবে বিরত হইনা, 
& বৃক্ষতলে শয়ন করিয়। (রামস্ন করিন্েছে; আর মৃগ- 

শাবকগণ নৃত। করিতে করিতে মাতৃমুখ লেহন পূর্বক আনন্দে 

ক্রীড়া করিতেছে । এ দেখ, মুনিবালকগণ্, হে'মধেনুর যথেচ্ছা- 

চরণে ক্রোষাদ্িত হইয়া, উল্লাস-দগ্ড দ্বার! তাঙ্কাদিগকে ভাড়ন! 

করিতেছন। আর কমণ্ডরু হস্টে সুনিকন্যাগণ, লরোবর হইসে 
জগ আনন পূর্বক, লতাকুঞ্জের আলবালে সেচন কবিতেছেন ।” 

তাছারা তথায় উপস্থিত হইয়া, কিমংক্ষণ এইনপে তপো- 

বনের শোভ1 সন্দশনে সময় অতিবাফিত করিয়া, বনাস্তর 

গমন করিতে প্রবন্ধ হইলেন। সাবিত্রী, দেবর্ষি নারদের বাকা 

মনে করিয়। ও পতির মৃত্যুদিন সমাগত ভাবিয়া, বিষ 

যনোতীচার সহিত গমন করিতে লাগিলেন এবং তাহ।কে হত- 

জীবন মনে বরিয়া, একদৃষ্টে তীহার মুখচন্জর নিরীন্মণ করিতে 
লাগিলেন। এইর্ূপে বনমধ্যে গমন করিতে করিতে সত্যবান্ 
সাবিত্রীকে কহিলেন, প্প্রিন়্ে। পথশ্রমে তোমার মুখচন্ত্র মলিন 

ঝুঁনিশচ লক্ষিত হইতেছে, আত এব, যদি কেশ বা অসুখ বোধ 

হইয়া থাঁকে, তবে এই তরুচলে উপবেশন কিয়! কিয়ৎন্ণ 

ফিপ্রাগ লাভ কর” সাবিত্রী কহিনেল, "নাথ! পতি স্ত্রী 
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জাতির সকল ন্থৃথের আখাব, আমি যখন আপনার সহিত ভ্রযণ 

করিতেছি, তখন আমাব কোশ স্ুণেরই অন্ভাব হইতেছে ন|। 

আপনি রাক্স-পুত্র, রাজতোগে আপনাকে জীবন যাপন করিতে 

দেখিলে, আমাৰ অগ্তঃকরণে বেরূপ আনন্দের সঞ্চার হইত, আজ 

আপনাকে কুঠার-হত্তে বনে ধনে কাষ্ঠ আচরণ কবিতে দেখিয়াও 

কি আমার মনে সেইরূপ স্থখের উদয় হইবে? তাহা কখনই 

নহে । বরং আপনার অঅবস্থান্তর দেখিষা আমার হাদয় বিদীর্ণ 

হইতেছে। কি করিব, বিবি-নিববন্ধ কেহই খণ্ডন ক রতে পারে না, 

এ নিমিত্ত মন্ুষ্যের যখন (যে অবস্থা উপস্তিত হইবে, তখন তাহাকে 

নেই অবস্থাতেই সন্তু থ|কিতে »ইবে।” এই বলিয়া সাখিত্রী 

নিরস্ত হইলেন। সতাবান্ সাবিত্রীর এই সকল বথা শুনিয়া 

বিষগ্ন-বদনে কঠিলেন, “প্রিয়ে ৷ মধ্যাহকাল অতিখাঠিত হইয়াছে, 

সন্ধ্যার প্রান্ধালে মাত! ও পিতার সন্ধানে উপস্থিত না হইলে, 

তীহাবা অতিশয় চিন্তিত হুইবেন, অতএব আহ, আমর! 

সবরাহ্থিত হইয়া, বনে ফলমূল আহরণ করি।” এই বাঁলিয়। উভয়ে 

খন-মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিশেন, এবং বনজাত ফণ দুলে, স্থালী 

পূর্ণ করিলেন। অনস্তরব সত্যবান্ সাবিত্রীকে এক বৃক্ষমূস্প বদিতে 

আদেশ করিয়া, আপনি কান্ঠ আহরণ জন্য এক বৃক্ষে আরোহণ 

করিলেন। তিনি কাঠচ্ছেদন করিতেছেন, এমত সময়ে তাহার 

সব্বশরীর অবসন্ন হওয়ায়, অনর্গল ঘন নির্গত হইতে লাগিল। 

সতাবান্ শরীবের অবসন্নত! বুঝিয়া, বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হই- 

লেন , এবং বিকৃত-স্বরে ক্ষুর-মনে ধীবে ধক সাব ত্রী-সংক্পধানে 

আলিয়া কহিলেন, প্প্রিয়ে! বৃক্ষাবাহণ হবেশে আমার. সর্ব 



৩৮ সাবিত্রী-চরিত। 
শাপিপাীশীটি শি শা শশী 

শরীর অবধন্ধ হটতেছে, এবং মস্তক নত হইয়া পড়িতেছে 

পিপাদায় ক শুষ্ক হইতভেছে। এ অবস্থায় কিছুকাল নিদ্রাই 
প্রা্থনীয়।” 

সাবিত্রী স্বামীর ঈদৃশী অবস্থা অবালাকন কবিয়া অতিশয় 
চিন্তাকুল হইলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাহার হত ধারণ করিয়া 

এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করাহলেন। সাবিত্রী পতিকে দিতাস্ত 

কাতর দেখিয়া, তা-াব পরীপ্রর স্থস্থা-সম্পাদনার্থ তদীয় মস্তক 

আপনার ক্রে'ডে স্থাপন করিয়া, আতযত়ে অঞ্চণ দ্বার! বাজন 

করিতে লাগিলেন , কিন্তু কিছুতেই তাহার শাস্তিবোধ হল না, 

বরং যগ্্ণার আপিকা-বশতঃ সব্শবীর অবসন্ন ও মুখশ্রী। বিবর্ণ 

হই ক্রমে চক্ষু অর্ধনিমীলিত হইস। আসিল এনং ঘন ঘন দা্থ 

নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন সাবিত্রী স্বামীর মুমূরু 
অবস্থা অবলোকন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। স্ত্রী- 

লোকের মন তি কোমল ; সামান্য কাবণেই বিরুত হইয়। চক্ষুব 

ভলে তাহাদের বহ্ষস্থদ ভানিয়! যায়। লাখিত্রী অতি বুদ্ধমতী, 

স্বামীর এই বিক্ৃতাবস্থা অথলোকন করিয়াও অর্ধীরা হলেন 

না; বরং মনের ছুঃখ ম'নামধ্যে রাখিদা “এই জনশূন্য 

অরণ্যে কি উপায়ে নাথেব গ্রাণ রক্ষা কারব, তাহাই একাগ্র- 

মনে ফেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। “দেবর্ষধি এক 

বৎমর আধ্যগুঃন্রর জীবনকাল নির্দেশ করিধা, পিতৃমমক্ষে শুভে|- 

দ্বাহে খিগ্ন প্রদর্শন কবিয়াছিলেন ) আবাৰ তি'নই অন্থৃকম্পাঁ- 

পুর্ঃসর তাহার দীর্ঘধীবন ও তাহার রসে আমার গর্তে 

শত পুত্র ভন্স গ্রহণ করিবে, এই বর প্রদ্দান করিয়াছিলেন। 



সাবিভ্রীচরিত। ৩৯ 
শশা শা শাাাীীীশি 77 পে শীশাপিপীশীশীশী শি 

খবি-বাক] কখনই মিপা। হইনার নহে ।” এই বিশ্বান ও ভক্তি 

সাবিত্রীর অন্তঃকবণে বদ্ধমূল ভওয়ায়, মৃতকল্প পতিকে ক্রোড়ে 

করিয়া, কেবল মঠামুনি নারদের বাকা স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

পে!ক প্রকাশ কবিলে পাছে স্বামীর মনোবিকাব উপপ্চিত হয়, 

এজ্জন্য তিনি অন্তিকষ্টে চিহচাঞ্চল্য ও কাতর ভাব গোপন 

করিরা। শ্ানবদনে ও বিকুনস্ববে নানাঁবৰ উৎপাহ প্রদান 

করি'ত লাগিলেন । কিগ্ঠ সতাবান্ তাভাব বাকোব উত্তর দানে 

অসমর্থ ও স্পনাহীন হউযা, একদৃষ্টিতে তীহার মুখপান চাহিয়। 

রহিলেন। তখন সার্বত্রী মার ধশ্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, 

কাতর-স্বরে বোনন কবিতি লাগিশেন; তাহার সর্ব শরীর 

কম্পিত হইতে লাগিশ ) অনুঃকবরণ যার পৰ নাই ব্যাকুল হইয়া 

উঠিল। দশদ্ক্ শ্রন্যমপ দেখি লাগিলেন। অনন্তর অতি 
কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিধা তাবি”ত লাগিলেন, “এই গহন 

বনে ষানবের সম'গম নাঠ, “কাথার় বাঁঈব,কি করিব, কি উপায়ে 

প্রাণথবল্পভেব প্রাণ বক্ষা করিব, হা বিখাতঃ! আমাকে 

চিবদ্রঃখভাগিনী করিয়া কি তোমাৰ অভীই পূর্ণ হল 1” ইাদি 

'আন্ষবিধ বাক্যে বিপাপ ও পরিতাপ কাবতে লাগলেন । সাবিত্রী 

নিতাস্ত আকু-হদয়ে এইরপ [স্তা করিতিছেন, এমত সময়ে 

দক্ষিণ দিক হইতে দেন মানব কোলাচল তীহার শ্রুতিগাচব 

হইল। তিনি তচ্ছ,বণে সাতিণয় আহলাদত হ্ালন। জলধধিগর্ভে 
অগ্র ব্যক্তি ভাসমান কাষ্ঠফণক নিকটবর্তী হইতে দেখিরা, হত- 

প্রা শীবনের উদ্ধার-সাধনের আশায় যেরূপ আহ্বাসিত হয়, 

সাবিত্রীও আগন্ধক ব্যকিদিগের কোলাহল শ্রবণ করিয়া তীহ1- 



8০ সাবিভ্রী-চরিত। 
সাপীশাাশিশশীশীক শা তি 

দিগের সাহায্যে পতির প্রাণ-রক্ষা) করবার ব্দাশায় তত্রপ 

আশান্িত হইলেন। কিদৎক্ষণ পরেই তিনি অদৃবে দেখাত 

পাইলেন, এক তেজন্বী শ্যামবর্ণ পুকঘ, রক্তখাস প্রিধান- 

পূর্বক, সাক্ষাং দ্িবাকবের ন্যায় আগমন কবিতেছেন। তাহার 

সমভিবাভারী অনুচর-বর্গেব ভাব-ভঙ্গীতে স্পষ্টই অনুভব হইতে 

লাগিল যে, অযাথবিক নৃশংনবৃত্ধিই তাঠাদিগের উদ্দেশ্য। 
সাবিত্রী অননে।পায় হইয়। একটুট্টিত তাহাদিগের আগমন 
প্রতীক্ষা করিতে লাখিলেন। তাহার! ত্রুটি করিতে করিতে 

সাবিত্রী সব্ধানন মহালনে উপস্থিত হইল। সাবিত্রী তাল্লাদিগকে 

নিকটবর্তী হঈটতে দেখি, সনন্ত্রমে গাত্রোখান কনিয়া। কৃন্ধাগ্তলি- 

পুট কহিতে লাগিলেন, 'আপনার। কে? আপনাদের অমানুষিক 

আকুতি দেখেয়া! আমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইজোছ) 

আমি অবলাস্্ী; পঠির সঙ্গে বনে আসিয়। এইরূপ বিপন্ন 

হইয়াছি ॥ এক্ষণে আপনাদের আগমনে আমি অতিশয় আহলা- 

দিত হঈলাম। আপনারা দয়া! করিয়া, আমার পতির জীবন 

রক্ষার্থে কথঞ্চিং সাহায্য করিলে পরমোপক্কৃত ছইপ |” তখন দেই 

শ্যামবর্ণ পুরুষ সাবিধীর বিনয়ধুকো সৃষ্ট ভহষা কহিলেন, 

প্রপ্রকন্যে। তুম আমাকে “দখিষ্া! সাচাষ্য প্রার্থনা করিতেছ ? 

আমি যম, তোমার পতি সত্যবানেব ভীবনকাল শেষ হওয়াতে 

দৃততগণ সমতিব্যাহাণর উহাকে লইতে আসিয়াছি , এক্ষণে তুমি, 

€তামার পতির দেহ পরিত্যাগ কর, আমরা উহাকে লইয়। 

গ্বস্থানে গমন করি।” 

সাবিত্রী, যমরাজের এই নিদাক্ষণ হাদর়-বিদারক বাকা শ্রবথ 



সাবিত্রী-চরিত। ৪১ 
শশা শী শে শাশ? শপ শি শিট শা শশা শ নম 

করিয়া শোকে ও ভয়ে একবারে ভতাচতন। হইনলন, পরে সংস্কা- 

লাভ করিয়া তীহার চবণ-এন্দনা পূর্বক সাঞনহনে কৃশাঞ্জলিপুনে 

কহিত লাগিলেন, পভগবন্। আপন,কে ঈদৃশ সাধুগুন-বিগিনচ 

কার্যো স্বয়ং উপন্তিত হঈনত দেখি! অতিশয় আশ্চধ্যান্বিত 

হুইলাম। আমি গুশিয়াছি, নানবগণেন পবমালঃ শেষ হালি, ভ বদীয 

কিছ্বাববা গালিব! লীবান্মমকে আপনাব সাঁরধানে লহষা যায়, 

আপনি তাহাপ্দণগর ইহজন্্জ্ত স্ুকতি দ্বক্টতির বিচাল করিয়। 

তদনবূপ ফলপ্রদান কিয়া থাকেন, কিন্তু মাপ।ন অন্ুুচ*- 

জনোচিত কার্ষো স্বর প্রনুন্ত হইযাঙ্কেন দেখিখা, আমি অতিষ্য 

বিশ্ি্ত ভুইয়াছি।” ধর্মরাজ, মাবিত্রীর এহরূপ বাকা শ্রবণ 

কবিষ়খ তাহাকে সঞ্রোদন করিব কঙিলেন। “অন্ধি শুভে' 

সত্যবান্ পন্ম পার্ক, ও প্পেব গুণ সম্পন্ন, আর তুমি 

পতিব্রতা, এতাদৃশ সাধু পথিত্রাম্থা সহাথান অনুচব-কর্তৃক 

বাঠিত হইশে, ধদ্বের অবমাননা কর] হস, এএমা, আমি শ্বমং 

আসিয়াছি।” 

সাবিত্রী মবাঙ্জের এ জদয়ভেদী বাঁকা শ্রবগে শোকে 

অভিছুষ্থ হইয়া, নিম্পন্দনয়ান স্তস্তিত-হাবে দগডাষষানা রাহলেন; 

চন্বর জশে বক্ষ/স্থশ ভাপিয়া যাইতে লাগিল। গ্রেতপতি, 

আদশনতী সাবিত্রীকে শোকে ও দুঃখে নিতাস্ত কাতর দেখিয়া 

প্রন্ধোধবাক্যে কঠিলেন *ণবংমে । ভুমি শোকে বিমোহিত হইরা 

বৃথা রোদন করিও না। বিখ্পতির অল্জবনীয় নিয়ম নুসাবে 

জন্ম হলেই নৃত্য, সুশাত্ত দুঃখ ৰা ভুঃখান্তে সুখ, নিশ্চয়ই হইয়া 

থাকে। সত্যবান্ রাজপুত্র হইয়! বনবাসী ও জঙ্ন্যানী; তুমি 
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বখন বাদ্গকন্যা হইয়া, এহ বনবা্সী সন্ন্যানী সত্যবানকে তাহার 

ঘকাল মুভ্াগ বষয় অবগত্ত হুইষাও পতিত্বে বরণ করিয়া, তখন 

তাহার অকাল মু্ভাতে বৃথা রোদন করিতেছ কেন? ভগৎপাত। 

ভগদীশ্বরের নিচম কেহই ল্জবন করিতে পারে না । এজন্য, 

ভোষায় নি"্ষধ কঙিতেছি, সভ্যবানেপ দেহ পরিত্যাগ কাবয়া গুহে 

প্রভ্যাগমন কর ।"* ধর্মপাজ সাবিত্রীকে এইবপ প্রবোধ দিয়া 

সতাবানের দেশাছাস্থর ভইতে পবমায়ু লইয়া, অন্মচরসত 

দক্ষিণাভিমখ গমন ধ্তে লাগিপেন। তখন সত্যবানের 

দেহ স্পনাঠীন ও মুদহ। বণ হইয়া 'গুল। সিদ্ধব্রতা লাবিত্রা 

পর্তিব এইনপ অব অথলোকন করিয়া, দিতাস্ত কাতবস্বরে 

বোন করিছে লাশিপেন। কিয়হক্ষণ বে, তিনি উচ্ছন্িত 

।শাকাবেগ সংবদণ প।প্ণ টায় সহকাল্ৰ চিন্তা! কান্ত 

লাগিলেন; দেবর্মি লাখ প্রত্যব(নের দীর্ঘ ভীবন হউক, 

এই বলিস বিবাহে অপুদত প্রান করিযাছেন, এখং বশবাসা 

তপস্বিগণ আমার ব্রতা্ান সন্তু হইদা। “তুমি গাতিব্রতা ও 

পুল্রবর্তী 5৪, এট বশিরা আশীন্বাদ করিঘাছন্নে। এক্সণে 

পরব মৃত্যু দেখিয়া, ভতাস্বাস হইয| গৃক্কে গমন করা আমান 

কোন মতেই উটিত হইতেছে ন1.” এই ভাবিয়া! তিনি সহ) 

বানের দেহ সংরক্ষণ পুর্ব্কক ক্রন্দন করিতত করিতে যমকাচের পশ্চাং 

গম্চাৎ গমন কবিতে লাগিলেন । পিড়পতি, সাবিত্রীকে শোকে 

ও ছু্খ একান্ত বিমোহিত দেখ্যা, প্রিয়বাকো কহিলেন, “অয়ি, 

বাধুশীলে তুমি বৃথা শোকে অতিভূত্ঠ হইয়া, আমার পশ্চাৎ 

আগমন করিতেছ কেন? কাহার৪ €কান বন্ত দন্থ্য-কর্তৃক 
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একবার অপদ্্ঠ হইলে, অনুনয় বিনষ দ্বারা কি তাহ।র উদ্ধার 

সাধন হয়? মূত্রা বিশ্বক্রটার মলঙ্নীয় নিয়ম । কোন গ্রাণীৰ 

একবার মত্যু হইল, ভাতার আত্মযগণে বিলাপ ৪ পব্স্াপে 

মৃত বাক্তির পুনজ্ভীবন প্রাপ্থির কদাচ ফম্তব নভে । অতএব, গাছ 

গ্রতাগমন করিয়া, তোমাৰ প্রিন্নপতিব খদ্ধাদেভিক কাধ্য সম্পন্ন 

কর, তিনি তোমাৰ সাম্ষ্ঠানে পরিভপ্টু ঠইমা, নিশ্চই মুক্তি 

লাভ কবিবেন 1” যমরাজ সারখারীণক এই উপদেশ প্রদদান কাঁরষ, 

দক্ষিণাভিখুখে গমন কৰিভ লাগিলেন। 

সাবিত্রী, যমবাজব এই নিদারুণ বাক্য এখণ কবিয়া, অনি- 

বাধা পণ্িধিয়োগাশাকে নিতান্ত কান্র| হইয়া আববল অঞ 

মোচন কলিতে লাগিলেন, এসহ যমবাজের নুশগন আচবণ 

পদিরা, তীহাকে মন্োধন কবিঘা বভিত্নে, “£ে প্ড়িপতি। 

আপনি সামার পক্ষিব ভ্রীবন লইবা গমন কপ্বানছেন) আমি 

'্াহার উদ্ধার বাসনায় মাপ্নার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিতিছি। 

"লোকে আপনাকে সাক্ষাদ্ধর্ধথু খলিনা কীর্চন কবিষ| থাকে, 

আপনি মমুষ্যজাতির পাপ, পুণা, সকলই প্রত্যক্ষ করিভোদেন। 

মামি স্বী জাতি, আমার পতিন্নবাই একমাত্র নিতাব্রত ও পুণা- 
কাযা , তিনি আমার সদাচবণে সনুষ্ঠ হইন্ল আমার মনে থে 

অনুপম আনন্দের উদয় হইবে, সেই মানন্দই আমার ধর্থানুঠানের 

একমাত্র বাঞ্চনীয় ফল; পতিভক্তি ব্যতীত স্ত্রীজাতির অন্যান্য 

ব্হানুষ্ঠান লৌকিক ধর্ধব মাত্র । যদি মামার অন্তটিত কার্যে তাহার 
। 

মুক্তিলাত হত, তাঙ। হইলে এক্সগতে (কান ব্যক্তিই পুক্রার্থে, 

ধর্শের আরাধন] করি না, পুলহীন ব্যক্তির মুক্তির সস্তাংন! অতি 
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বিরল, আপনি স্বয়ং ধর্ম, দ্রানহীনা অবলাকে অলীক প্রাবাধ 

বাফো আশ্বস্ত করিয়া অন্তহিত হইবেন ন11” ধর্ঘরাজ, সাবিত্রীর 

জদধোদ্ুত ঢঃখজনক বাকা শ্রবণ করিয়। কহিলেন, প্নুপনন্দিনি 

তৃমি পন্তি-শোকে '্সভিত্ হইয়া, "কন আমার পশ্চাৎ আগমন 

করিপ্তছ ? জীবদেত হই? প্রাণ একবার বহির্গত হইলে, আব 

তাহ্াত পুনল্ীবন স্চার হয় না। কেহই বিশ্বপতির এই নিয়ম 

লঙ্ঘন করিয়া, সেই প্রাণ পুনঃ গ্রাদান করিতে পারেন না, 

এক্সনা, আমি তোমায় উপাদশ দিতেছি যে, আমাব অন্ুগমনে 

প্রতিনিবৃত্ত 5৪; আমি ভোমাব ফৃক্তি-যুক্ত ক।তর বাক 

অতিশয় সন্ত হইয়াছি) অতএব তুমি সত্যবাদনর জীবন ভিন্ন 
অন্য যে বর প্রার্থনা ববিবে, আমি তোমাকে তাহাই প্রদ্দান 

করিয়া সন্ত করিব” 

সাঁনিত্রী যমবাজেব এইবপ সদয়-বাকা অতিশয সন্তুষ্ট 

হেন, এবং কৃুতাগ্ুলিপুটি কন্ধিতে লাগিলেন, “ভ ধর্ম! 

লোক আপনাকে প্রাপ্ধ হইবার জন্য আীবনাস্ত কাঠাব ব্রত 

অবশম্বন কার , আমি স্বামীর মতা উপলাক্ষ আপনাকে অনাযাসে 

প্রাপ্থুতইয়াছি) যদি আপনি আমার গ্রতি সন্ভষ্ট হইয়া, বর 

প্রনানে কৃত-নন্ষল্প হয়া থাকেন, ভবে আমার শ্বশুর দৈব-নিপী- 

ডুনে অন্ধ হইয়াছেন +- চক্ষু অন্ুধোর পরম ধন অন্ধ ব্যক্তি 

জগতে জক্গ্র্ছদ কবিয়া ফোন সুখ 'ন্ুতব কিনে পারে না) 

কেপ পরের ম্বখ প্রতাঁশ। কবিযা অতি কাষ্ট দিন যাপন করে,__ 

অতএব, "আাপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার শ্বগুরের 

অন্ধত্থ মোচন কির! তাছাকে দৃট্িশাক্তি প্রধান করুন।” ফম 
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সান্ত্রীর বাকো সহ হইয়!, “তামার মনোবথ পৃণ হউক,” 

এই বলিয়া আশীর্বাদ কবিলেন। “এক্ষণে ভুমি গ্রহ গমন কর, 

আর আম,ব সভিত আগমানল গ্রযোজন নাই ।৮ এই বলি 

ভিনি দক্ষিণাভিমুখে অগ্নদর হইতে লাগিনলন। 

সাবিত্রী বিনয়বাকো তপলাত্মজের অপ্রত্ত্িহত গতির অবারাধ 

করিয়া কঠিলেন, “হে ধর্মবাজজ। আপনি আযার পতির জীবন 
হরণ করিল! গমন ক্পিতেছেন এবং আমাকেও প্রলোভনে মুগ্ধ 

করিধ! গৃভ-গ্রঙ্যাগমনে অনুমতি প্রাদান কবিলেন, বিস্তু আমি ধঙ্গজ্ঞ 

মহাত্বাগাণর মুখে শুনিয়াছি, বিশ্বস্রষ্টী পরমেশ্বর, পৃপিবীস্থ প্রানি 

সমূহকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া স্কট করিযাছেন ; পুরুষ 
ওন্ত্রী, পুরুষেরা চাতুরাআ্রমিক-ধর্ম্ম প্রতিপালন কবিয়া, পরম- 

নন্দে জীবনযাত্র। অতিবাহিত করিবেন , আর স্ত্রীজাতি দর্বদ1 

সংসারের ছিতানুষ্ঠান করি! প্রিয়াচরণ দ্বারা পির সন্তোষ-সাধন 

করিবে। পতিনেবা ভিন্ন স্্ীজাতির ধরন্মোপার্জনের অন্য কার্ধা 

নাই। আমি সেই পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের বশবর্তিনী হুইয়! আপনার 

অন্ুগমন করিতেছি। আপনার বাক্যে গ্রত্যাগমন করিলে, 

আমাকে নিরয়গামিলী হতে হতবে। অতএব, আপনি আধ্যপুজের 

আম্মাকে যে স্থানে লয়! যাইবেন, আমি অসঙ্থুচিত-চিত্তে তথার 

গমন করিব।” যমরাজ, সাথিতরীর এবিধ হদয়গ্রান্ধি বাক্য 

শ্রবণে সাতিশয সন্তষ্ট হইলেন, এবং সাবিত্রীকে সত্বোধন করিয়! 

কহিলেন, “তুমি লাধবী, সতী ও ধর্ম্পরায়ণা, তোমার পোক- 

"সন্তপ্ত করণ বাক্যে আমার ভ্ৃদম্ন বিদীর্ণ হইতেছে, কিন্ত 

মৃড়া, বিশ্বরষ্টার ঈলজ্বনীয় নিগ্ঠম ; আমি তোযার বেদোক্তি 
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গুনিয়! মস্ত ব্ক্তির জীবন প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না) ভুমি 
সতাবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে 

ইচ্ছনুরূপ বর প্রদান কবিষা সন্ধষ্ট কবিব। তুমি আমার সহিত 
আর আগ্রমন করিও না, গু প্রতিগমন কর,” জাবিত্রী, 

ফমরাজের অন্কৃলধাকষো অতিশপ সহ্গ্ট হইয়া! বিনবপুর্ণ বচনে 

কহিতে লাগিলেন; "হে মহায্ুন 1 যদি দাসীর প্রতি দর! করিয়া 

দ্বিতীয় বর প্রদান কুতনিশ্চয় হইষা থাকেন, বে এই বব 

গ্রাদান করুন “য, যেন মামাব শ্বশ্টব, বিপক্ষ ভূপক্ষিগণকে পরা" 

জিত করির স্বীয় রাজালক্্ীর পুররুদ্ধার পূর্নক পরম-সখে রাজা 
পালন কবেন।* 

পিড়পত্তি, সাবিত্রীর এই মসা'ধাবণ গুরুতক্তি “দখিয়। প্রদু্র 
চিত্তে কহিলেন, “মাতঃ মাখিত্রি ৷ তুমি ঝাজকুলের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী" 

স্ববূপা) তোমার এই ধর্্সঙ্গত প্রার্থনার আমি অতিশয় 

সন্তষ্ট হইলাম। মহারাজ দ্যুমৎসেন, অচিরে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া, অপত্যানির্বিশেষে গ্রজাপালন করিবেন । তোমার 

প্রার্থনা পূর্ণ হইল, এক্ষণে গৃছে গ্রতিগনন কর) আর অধিক 

ধু গমন করিলে অতিশয় পবিশ্রান্ত হবে|” 

সাবিত্রী যমর়াজকে কথ৷ গ্রসঙ্গে কহিলেন, “দব। মৃত্ধা 

বিশ্বপতিয় অধগুনীয় নিয়ম ; পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী সেই নিয়মের 

বশবর্তী; আপনিই প্রাণিগণেব অতীষ্ট পূর্ণ কবেন এবং পাপীয় 
পাপ ও পুণ্যাত্বার পুণান্থরূপ ফশ প্রদান করেন। এজন্যই 

আপনি ধর্থনামে অভিহিত হইযা থাকেন । আর, সদাশয় সাধু- 

হ্যকিরা পরম শক্রুকেও শরগাপছ দেখিলে য়! করিয় থাকেন। 
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রাঙ্ধি বৃধাবস্থায় রাজ্যলক্্কে শক্রহস্তে সমর্পণ করিয়া, বুদ্ধ” 

মহিষী ও একমান পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ধর্মারাধনার নিষিত 

সন্ন্যাসিবেশে বনবাসী হুইয়াছেন। এখন ধর্দই তাহাদিগের 

একমাত্র আরাধ্য, অতএব, হে ধর্থখরান্ধ! আপনি দয়া 

করিয়া অন্ধ রাজধির অন্ধত্ব মোচন ও অপতা রাজ্যলক্মীর 

পুনর্লাভের বর প্রদান কবিয়! তাভাদ্দিগের জীবনের একমাত্র 

অবলম্বন পুত্ররত্রকে হরণ করিয়া লইতেছেন। দেব! নির্ধন 

ব্যক্তিরা অপতা-ন্ষোহর বশবর্তী হইয়া, পর্ণকুটীরে শাকারেও 

তৃপ্তিলাত করিয়া থাকে , কিন্তু অপতাহীন ব্যকির জীবন, ধন ও 
ধ্বর্যয সকলই নিক্ষশ; তাহার রাজ্য, খ্রশ্বর্য্য ও রাজভোগ 

আনন্দকর না হইয়া বরং ছুঃখজনক তইয়া থকে? ম্ুপ্রশস্ত 

পুষ্পোদ্যান-প'রশোভিত বমণায় অট্টালকা শ্মশানভূমি অপেক্ষাও 

তাহার নিকট অধিকতর শোক ও দুঃখের আগার বলিয়া! 

প্রতীয়মান হয়। এজন্য গাপনার নিকট প্রাথনা করিতেছি, যদি 

তাহাদগের প্রতি দয়। করিয়া, এবং আমার প্রতি প্রলয় হুইয়। 

আধ্যগুত্রর ভাবন দান করেন, তাহা হইগে এই ধরণীমণলে 

আপনার অক্ষয় ক'ত দেদীপ্যনান াকিবে।” ৮, * স্০ 

যম জীবগণের প্রাণনংহার করেন! এক্গন্য নকলেই তাহাকে 

নির্দয় বলিয়। থাকে; কিন্ত ভিনি সাবিত্রীর এই সকল শোকপূর্ণ 

বাক্য শ্রবণ করিয়! অতিশয় সন্তপ্ব হইলেন এবং প্রীতিপূর্ণবাকো 

কছিতে লাগিলেন, “অয়ি শুভে ! প্রথর মা্গ-তাপে পরিতণ্ত 

ব্যক্তির পক্ষে সথুশীভল ছার! যেমন শাস্তিগ্রপ, পিপাসাতুর 
পথিকের পক্ষে সুণীতল জল যেমন ত্বপ্তিঙরনক, তদ্রপ তোমা 
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এই হ্বাদয়গ্রাহিণী ধর্বাথ সমন্থিত| বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া আমি 

অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম, এক্ষণে সন্ত্যবানের ভ্রীবন ভিন্ন, অন্য বে 

ৰয় প্রার্থদ1 করিবে, তোমাকে তাহাই গ্রদান করিব ।* 

অত্ররাদুহিতা। যমরাজের অন্থকুল-ঝাক্যে মনে মনে অতিশয় 

আহ্লাদিত! হইলেন, এবং প্রক্ষুল্প-ব্দনে তাহাকে কহিতে 

লাগিলেন, "আপনি সাক্ষান্ধদ্ম, ধর্মাচরণ আপনার ভীবনের 

উদ্দেশ্য; আপনি আমার প্রতি দয় করিয়া যদি বর গ্রদান 

করেন, তাহ! হইলে আমার তৃতীয় প্রাথন| এই, আমার পিত] 

অনপত্যতানিবন্ধন যনন্তাপে কালযাপন করিতেছেন, তিনি 

যেন শত পুত্রের পিতা হইয়া পরম-ন্ুখ কালাতিপাত করেন, 

আপনি সদয় হুইয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিলে পিস্ৃদেব 

চরিতার্থ ভইবেন।” বমরাজ সাবিত্রীর প্রার্থনার সাতিশয় সন্তুষ্ট 

হর! কহিলেন, “তোমার পিতার শত পুত্র হইবে, এক্ষণে তুমি 

গ্বহে গমন করিয়। পতির পারলৌকিক কাধ্য সম্পাদন কর।” 

পতিপরারণা সাবিত্রী, ধশ্বরাজের তাদৃশ অনকৃল বাবহারে 
বিশ্মিত ও আশ্বাসিত চহয়া কছিলেন, “দেব! আপনার প্রদত্ত 

ৰা আমি কৃতার্থ হইলাম, তাহার সন্দেহ নাই , কিন্তু বিবেচনা 

করিয়। দেখুন, আমি পিতার একমাত্র তনয়া, আঁপনি যখন আমার 

জীবনকর্বস্ব পাঁতর প্রাণ হরণ করিয়া গমন করিতেছেন, তখন 

আমার ঈদ্রশী শোচনীয় অবস্থা দেখিয়! পিতার এশ্্য্য ও 

ধনসম্পত্তী কখনই সুখক্জনক বলিক়! বোধ হইবে না। পতির 

সহবাসে থাকিয়। যদদি দিনাস্তে মুষ্টি ভিক্ষায় জীবন যাপন করি, 

ভাহাও আমার পঙ্গে সহ গুণে প্রীতি গ্রদ হইবে। হে ধর্বাঞ্জ। 
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ভূমগুলে স্ত্রীজাতির পতির দবা ভিন্ন এমন বদ কি আছে যে, 
তাহার অগ্বষ্ঠান করিলে লেকে আমাকে সাধ্বা সতী বা পতিত্রতা 

বলিয়! জানিবে ? পৃথিবতে বত প্রকার ধন্ম আছে, পতিদেবা 

ভিন্ন স্ত্রীজজাতির পক্ষে 'আর কিছুই প্রকৃত ধর্ম নহে। 

আমি পতির জীবনলাভের জন্য আপনা নহি গমন করিতে 

কিছুমাত্র ক্লেখ অনুভব কণিতেনছ না। দেব ॥ আপনি আমাকে 
ক্লেশকর পথপর্যাটনের ভয় প্রদর্শন করিয়া গ্রতনিবৃত্ত 

করিবেন না। আপনি ভ্রিলাকপালক তপনতন্য়, জিদিন-মগলা 

আপনাকে বৈবস্বত বালখ। থাকেন। আপনার নিবাপক্ষ ধঙ্মু- 

শাসন সকল প্রাণীতেই অগ্রাতহনত ভাবে বিরাজ কদিতেছে। 

এ জনা মকলেই আপনাকে ধন্মবাঞ্হ নলি। থাঞ্চে ; অ(পলাকে 

গ্রাপ্ত হইলে, ইহকাপ ও পরখালে কোন স্সত্রেই অভাব 

থাকে না। আমি অবলা স্ত্রা, পতি সঙ্গে গনন ক য়া আপন।কে 

অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি ; হাতে শিশ্চষ বোধ ভইভেছে যে, 

পতিভক্রির প্রহাবে দেবছুর্ণভ ধম্ম-সন্দশদও দ্ুপ্রাপা নহে। 

সতনঙ্গের গুণ আত আশ্চগ্য, জন্মাপুরীণ পুশপুঞ্জের প্রভাবে 

ও বহুভাগ্যবলে আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভ কগিরাছি। এস্ষুণে 

আপনার বিভীধিকামর বাক্যে ভীত হইয়া যাবৎ আমার দেহে 

শ্রাথ থাকিবে, তাবৎ আমি আপনার সঙ্গ গমনে কখনই 

পরাধুখ হুইব না।” ধার্থুর মাহাম্থ্য কখনও মিথ্যা হয় 
না। পিভৃপতি সাবিত্রীর বাক্যে সন্ত্ই হইয়া কহিংলন, 

“তুমি আমার দছিত অনেক দূর আগমন করিবাছ, অতঃপর 

যতই আদিবে, ততই অধিকভর ক্রিষ্ট হুইবে। অতএব 

€ 
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মত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য বর গ্রহণ করিয়। গৃহে গ্রাতি- 
গমন কর।” 

সাবিত্রী, যমরাদ্ধের সদয় বাক্যে পরম প্রীতি লা করিলেন 

এবং বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, “হে ধর্মরাজ ! আপনি 

যাহার সহার, তাচার ইহকাল ও পরকালে কোন স্থখেরই অভাব 

থাকে ন! ) এক্ষণে আঁধনীর প্রতি দয়! করি শ্বশুরের অন্ধদ্ধ মোচন 
ও ম্বরাক্যে পুনরত্যুর্দয় এবং অপুত্রক পিতাকে শত পুত্র লাভের বর 

প্রদান করিয়াছেন । আপনার অখগুনীয় বাক্য কখন মিথ্য। 

হইবার নহে, যদি এদাঁপীর প্রতি দয়া করিয়া, মনোমত 
বর প্রদানে ইচ্ছ,ক তইয়া থাকেন, তবে আমার প্রার্থনা এই যে, 
“আর্ধযপুত্রের বসে আমার গর্ভে যেন একশত পুত্র জন্মগ্রহণ 

ফরিয়। দীর্ঘজীবন লাভ কবে।” 

যম, সাবিত্রীর বাকো সন্তুষ্ট হইয়া! কহিলেন, তোমার গর্ভে 

মত্যবানের গবনে কুলবর্দনকারী ধর্দীপরাযণ একশত পুত্র জন্ম 

গ্রছণ কর্পবে। তুমি আমার সহিত আর অধিক দুর আসিও ন1। 

কারণ, ভাহাতে মতিশয় ক্লান্ত ও অবসর হইয়। পড়িবে । এই বরে 

সনু হইব! গৃহে গমন কর।” 

* স্খিত্রী, ধমরাদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, ছে 

মহাত্মন্! সদায় সাধু লোকেরা যাবজ্জীবন অনশনে কঠোর 
ব্রত সবলঘ্বন কবি11, ধর্ম উপার্জন করিয়] থাকেন। তাহাদিগের 

সহবাসে থাকলেও মনে ধর্ণ-প্রবৃত্তির উদয় হয়। আর্ধ্যপুত্র, 

সভাবাদী ৭ গুরু-ভক্কিপরাপণ; তাহার ন্যায়ানুষ্ঠানে বনবাদী 

মুনিগণ, 3 হাকে ধার্শিকি বলিয়! গ্রশংস! করিয়া থাকেন। আমি, 
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নেই ধর্পরায়ণ রার্ার্য-তনয় শাধ্যপুজ্রেব মহিত বনগমন করিয়া) 

ধর্থের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ইহা অপেক্ষা দৌতগ্যের 

বিষয় আর কি হইছে পাবে? আম্মি স্ত্রীঙ্গাতি, ভক্তি সহকারে 

স্বামীর দেবা-শুশ্রীধাই আমাদিগর লিতাধন্ছ,। এবং ইহলোকে 

সুখ ও পরলোকে দদ্গঠি ল'ভের একমাত্র উায়, প্বা'ম-বাতি- 

রেকে আমি “শত পুছের মত| হইব” ইহা! কিক্পে সম্ভবিতে 

পারে? শাস্ত্রে গানহানা স্রাব গর্ভমভ্ভূত পুত্রকে ক্ষেত পুত্র 

বলে; ক্ষেত্র পুত্র প্রকৃত পৃন্র বলিয়া পরিগাণত নচে। স্বামীর 

ওরনক্জাত পুক্রঈ পতিব্রত, সখী রমণীগণের প্রাথনীয় , পিছ 

আমাকে যথাবিধানে আর্য,পুত্রকে সমর্পন করিয়াছন, 

এবং ভিনিও আমাকে কুশগুর ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ 

সমক্ষে ধর্সাক্ষী করিয়া গ্রহণ করিষাছেন ) তাহার চরণেই আমি 

জীবন ও মন সমর্পণ কবিয়াছি। আপনি আমার সেই জীবন- 

সর্বন্থ সর্বন্ধাশ্রঃ পির জীবন হরণ করিয়াছেন। এক্ষণে যদি 

আপনার সঙক্ষে প্রাণ পঠিত।াগ করি, সেই পতির অগ্থগষ্ন 

করি, তাহাতেও আমার মোক্ষ-লাভ হইবে। পতি সেবায় বঞ্চিত 

হইয়া বৃধা জীবন ধাবণের ফল কি? পতির জীবনে সহীর জীবন 

পতির মরণে সতীর মরণ, এবং পতির সুখেই সতীর সুখ 

পতির ছঃখে সতীর ছুঃখ, পতি-সেবাই স্ত্রীজাতির একমাত্র ধর্ম, 

পতি দেবার আমার চিন্ত পরিভৃণ্ধ হয় নাই; অতএব, হেধর্ণাযা! 

যখন আপনার প্রসাদ্দে আমার সকল মনোরথই পুর্ণ হইল, 
তখন কপ! প্রদর্শন পূর্বক আমার গতির জীবন দান করিয়! 

আমায় চরিতার্থ করুন। অ্জিম পতি-ভ্তির গুণে যে অনাগাষে 
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ধর্ম লাভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহ! তূষগ্ুলে মনুষ্য মাত্রেই 

কীর্তন করুক।” 

যমবাঁজ কহিলেন, "“অগ়ি পতিব্রতে । আমি তোমার যুক্তি- 

পর্ণ করূপবাক্য যতষ্ট শ্রথণ কবিতেছি, ততই আমার হৃদয় 
শ্নেহমগ্ধ ভাবে উচ্ছসিত হইনেছে ) তোমাব ন্যায় পতিপরায়ণা 

সাববী সতী স্ত্রীজাতির মধ্যে নতি বিরল। বোধ হয়, পৃথিবীস্থ 

সমগ্র নারীঞ্ধাতিকে পতিব্রত! ধর্ধে উপদেশ দিবার নিমিত্তই 

তুমি নারারূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি তোমার পতিভক্তিতে 

পরষ পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। পতি যে, সতী স্ত্রীর ভীবন- 

সর্ধন্ব, তাহা! তোম]| হইন্তই লক্ষিত হইল? অনভএব, আমি 

তোমার সদ্বাবহারে সম্থুষ্ট হইযা, ধার্মিক সত্যবানের জীবন 

প্রত/্পণ করিলাম | স্ভ্যবান সুস্থ শরবীবে ভোমাব প্রতি মদা- 

চরণ এবং স্বঙ্গন ও বদ্ধুবান্ধব সমীপে খ্যাতি লাভ পূর্ব্বক, চারিশত 

বংসর জাবিত থাকিবেন। আর তোমার পুক্রগণ, রাজচ্ছৃত্রধারী হইসজ| 

প্রজাপুঞ্জের হিত-সাধন-পূর্বক পরম-নুখে কালযাপন করিবে, 

এবং তোষার মাত মালার গর্তসন্ভূত পুত্রগণ তোমার পিতৃ- 
লদৃশ খ্যাতি ও গ্রতিপন্তি লা কারয়া, পরম সুখে রাজ্য পালন . 

করিবে । এক্ষণে, তুমি সত্বর সতাবানের সন্মিধানে গমন করিয়। 
তাহাকে লইর। আশ্রমে গমন কর।” যমরাজ, সাবিত্রীর সদাচরণে 

প্রসন্ন হইয়া! তাহাকে এই সকল অভাষ্ট বর প্রদান পূর্বক মন্তষ্ 

চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান কারণ্লন। 

পতি-দেবত। সাধিত্রী এইরূপে ধর্খবরা্জ-কর্তৃক পুর্ণমনোরথ 

ও ধৎপরোনান্তি মাহলাদিত হইলেন। পতি পুনর্জীবিত 
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হবেন, এই আনলে তীাহার মুখকমল গ্রদুল্ল হইয়া 

উঠিল । চারদিন অনখনে থাকিয়াও তাহার দেছে যেল 
দ্বিগুণ বল সধশারিত হহল। অনগ্তর, তিনি যেখানে আর্ধ্য- 

পুত্রের নু দেহ পরিভাগ করিয়। আদিদুছিলেন, ত্বরিত গমনে 

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেগ্লেন যে, সতাবান বৃক্ষমূলে শয়ন 

করিয়। অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। তাহার/ন্ধিপ লাবণ্যের কিছু- 

মাত্র বৈলক্ষণ্য হর নাই | সাবিত্রী, তাহার সঙ্মিধানে উপঝিষ্ট 

ইয়া, মনে মনে কতই চিন্তা কবিতে লাগিলেন । 'যষবাজ 

আমাৰ অক্ুত্রিম পতিপবায়ণত।র পরম পবিভোষ প্রাপ্ত হইয়! 

মৃত পতিব জীবন দান করিধাছেন। ভাহার বাঁকা কখনই মিপ্যা 

হইবার নহে । অতএব, প্রাণবল্পভ জাবত হইগাছেন, তাহার 

সন্দেহ নাই ,' 

সাবিত্রী, স্বামীর অবিকৃত লাবগ্য ও মুখস্রী অনিমেষ নয়নে 

নিরীক্ষণ করিয়! সাতিশয় আননিত| হইপেন। তীঙ্কার নয়ন- 

যুগল হইত অনর্গল বাম্পবারি খিগলিত হইতে লাগিল । এক্ষণে 

নাথের জীবনের পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে মানন্দিত। হইয়া, অতি যত্বে 

স্থযুপ্ত,পতিকে আপনার ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন । তাছার 
অম্পর্শে দতাবাণনর সহম| নিজ্রাভঙ হইস, তখন তিনি শঙ্কিত- 

মনে স্ৃপ্তোখিতের ন্যায় অর্ধনিমীলিত-নয়নে সাবিত্রীর দিকে 

দৃষ্টিপাত করিতে জাগিলেন। পরে লাবিত্রীর বন্াত্তিশয়ে কিঞ্িং 

সুস্থ হইয়৷ কাহলেন, “পরিয়ে! আমি এতঙ্গণ তোমার উতৎমঙ্গে 

মন্তক স্থ'পন করিয়া, নিদ্রা! গিয়াছিলাম। অদ্য আশ্রমে ঘাইতে 

আমার অনেক বিরম্ব হইয়াছে! তুমি কি নিমিত্ত আমার নিদ্রা 
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ভঙ্গ কর নাই? বোধ হয, আমার প্রগাট নিদ্রা তোমার আনন্বা- 

জনক হইপ্।ছিল!” সাধিত্বী কোন কাই কচিলেন না, কেবল 

এক দৃণ্ট তাহার মুখারবিন। নিরীক্ষণ কানা ত লাগিলেন। মত্যবান 

সাবিত্ণকে উত্তখ দানে বিবত দেখিয়। কিলেন, প্রিয় আমার 

সহিত বনগমন করির।, “তামার ভাবান্তর দেখিল্তছি কেন ? তুমি 

সর্বদ। প্রফুলচিত্তে ৯ প্রি্বাকেো মানা সন্তোষ সাধন করিতে ) 

কিন্ত মাঞ্জ তামার দে ভাব ও সে প্রহুরতা দেখিতেছি না 

(কন? কি জন্য তোমার মুখ-কমল শুদ্ধ ও বিবর্ণ ভইয়াছে? 

“সাবহী ভাঙার মনস্বষ্টির জন্য ধফঠিণেন, “বেলা! অবদান প্রায়, 

মে সঞ্ধা। লমাগত » বনাবহ 1? নিশাচরগণ স্ব স্ব বাসস্থাগ হইতে 

বহির্থত তই] চত্রুন্দিকে ভ্রথণ কবিতিছে, শ্বগুব ও শ্বএ্দেবী 

আমাদিগের প্রত্যাগমন নমগ অ্তবাঠিত দেখিয়া, কতই চিন্তা 

কবিল্তস্ছন--লনণলে উহাদের রেশেব একশেষ ভইতেছে ; 

মনে মনে এই মকল িন্থা কর”5 কপিতে নিতান্ত উন্মনা 

হইয়াছিলান ; এক্সন্য আপনার বাক্েব উত্তর প্রদান করিতে 

পারি লাগ । সত্যবান্, সাশিতী এইবপ কথ! শুনিয়। কহিলেন, 

পপ্রয়ে আসি যখন মন্তবে বঘদ্রণাণ অভিদুত 5ভয়। ভোমার নিকট 

আঁগমন করিলাম এবং তুমি আমার সেই ষগ্রপাৰ শান্তির জন্য 

নানাবিধ উপার উদ্ভাবন করিতেছিলে, সেট সময়ে যেন এক 

মহাকায় শ্যামবর্ণ পুরুষ মানা পাছে দগাদমান হইয়া আমাধ 

যেন আকর্ষণ করিতেছিলেন, চিনি কে? তৎকালে আমার 

মোহাবেশ কি নিদ্রাবেশ কিছুই জানিতে পারিলাম ন1। সুতা 

ভাহার পরিচয় গ্রহণে অসদর্থ হইয়া ছিলাম, এখন তিনি কোথায়?” 
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সাবিত্রী, স্বামী এহ সকল কথা শ্রণণ কাপয়! কঠিলেন, 

শনাথ! মাপনি যে মহাকার পুকষেস কথ। জিদ্ঞ।না করিতোছুন, 

শ্িনি জীনন-বংহার-কর্ধা বম । কিঞ্িৎকাল অহা ভইল, তিনি 

স্স্থানে প্রস্থান করিয়াছন। এক্ষণে দদ আাপনাধ শরার শ্ৃস্থ 

ও সবল হইব! থাকে, গাত্রোখ!ণ করুন, অনি মাপনাকে সঙ্গে 

লয়! আশ্রমে গমন করি ! ও দেখুন, প্রকাশ আকাল- 
মগ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়, অবগ্যানী [থাণতপ অগ্ধকারে নমাচ্ছন্ 

* হইতেছে ? ক্রমে পণেব চিহ ও আর লক্ষি হৃহসে না 1” 

7 সতাবান্, সাবিত্রীর বাকো ব্যস্ত সমস্ত হঠয়া, গাত্রাথান 
পূর্ববক, মৃদ্ধু বচনে কহিলেন, গগ্রিয়ে ৷ আমার জাণহীন অবস্থা 

বে ক্ৃষ্জবর্ণ পুকষক্কে সবলোকন কারয়াছিলাম, তিনি এই 

বন-মাধ্য কি জন্য আগমন কবিঘাছিলেল? এক্ণেই 1 

কোথায় গমন করিশেন ? আমার অগভব হর, তিন তোমার 

সহিত আনকক্ষণ কি কগোপকগন করিতো্ীলন। যদ্যপি 

তাহার আগমনের উদ্দেশা ক্ছু জাশিয়া থাক, বল, আমার শুনিতে 

বড় ওৎস্ৃক্য জন্মিধাছে।” 

সাবিত্রী কহিলেন, “নাথ । আপনি বৃথাবাক্ে সময় অতি- 

বাহিত করিতেছেন কেন? আমরা, শ্বশুর ও শ্বশ্রাদেবীর এক 

মাত্র জীবনোপায়, তাহারা আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া বম- 

বানেও পরম স্বখে কাল যাপন করিয়] থাকেন। তাহাদিগের 

অশন, বসন ও সন্তোষসাধন সকলই আমাদিগের উপর নির্ভর 

করিতেছে । আমর! যথাসময়ে তাহাদিগের আহাবোপযোগী 

ফগমূলাদ লইয়! ন! গেলে, তাহাদিগকে অনাহারে ক্লেশ পাইতে 
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হইবে। সন্ধাব প্রাক্কালে, আমাদিগকে আশ্রমে না৷ দেখিলে 

তাছাবা অন্থিরচিন্ত চাবিদিকে অনুসন্ধান করি] থাকেন। 

আজ আমাদিগের দে নময় অতিখাঠিত হইয়াছে । সুতরাং 

তাহার! অনপনে অবদগ্ন হয়| কতই চি%। করিতেছেন, বিধির 

বিডখ্ষনে অব্য দিবা বসান প্রা, এখণে তীাহাদিগের কি 

অবস্থা উপস্থিত হয়াচে বপিতে পারি না। বোধ হয়, নিতাস্ত 

কাতর ও চঞ্চখবচিত্বে কেবল বোদন কারতেছেন। আগ্রে সর 

গননে তাছাদিগের ডদ্দিগ্ন অন্ত্ঃকরণের ক্ৈর্যতাসম্পাদমই 

আখমার্দগের কর্তবা কার্যট। পরে কথ্য সেই মহাপুকুষের বিষন্ন 

সবিশেষ বর্ণন কিৰ।” 

ধত্যবান্, সাবিত্ীকে গৃহগমনে উংন্ুক দেখিযা, প্রিদ্ন- 

সষ্ভাধণে কহিলেন “প্রি! মানব-সমাগমশূনা অরণা, এই 

অপরাচহু কালে কি ভরগ্কব। এই সন" ভগবান্ মন্রীচিমালী 
স্বকীয় কিবনজাল সন্কুতিত করিষা, অন্তাচলে অধতরণ করি- 

তেছেম। মেঘমালা আকাশমণুলে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া, 

বনবাঞ্জিকে ঘোর ভিমির-খসনে আবৃত করিতেছে । বনচারী 

নিশাচরগণ, গিরি গহ্বর হতে ব্রত হইয1 আস্মোদর পরি- 
পূর্ণ মানসে ভয়ঙ্কর রবে চতুর্দিকে ভ্রযণ করিতেছে । আর 

মৃগকুল হিংস্র জন্কর গভীর গঞ্জনে ব্রস্ত হইয়া! বনান্তরে পলায়ন 
করিতেছে । ভয়াল ভন্মুক্ষ ও শিবাগণের ককরশ রবে হৎকষ্প 
উপস্থিত হইতেছে । এমন সময়ে এই ছূর্গন পথে গমন করিলে, 

বিপদ্পাতের ম্পূর্থ সম্ভাবনা; অতএব, দ্য এই স্থানে অবস্থিতি 

ফর! ঘাউক।” সাবিত্রী বত্যাবানের অভিপ্রায় বুঝিতে পারদ, 
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কহিলেন, “নাথ! আপনার শবীর অশিখয় ছ্র্দল, এই নন্ধকাঁর 

ময় বজনীতে পথ পধ্যটন করিল মআপন।র যত্পরোনাস্তি ক্লেশ 

হইবে ১ বিশেষভঃ রাত্রি সমাগণ্ম চিংশ্র জন্তগণ ইতত্ততঃ ভ্রমণ 

করিতেছে , এ সময়ে গমন কবিলে, নান! বিদ্ব ঘর্টিবাব সম্ভাবন|। 

অতএব, এই স্থানে অদা অবাস্থৃত করিতে হইলে অগ্নি গ্রজ্বলিত 

করিতে হইবে। অগ্নি প্রজ'লত দেখিলে, হিংশ্র জন্তগণ ভয়ে 

পলায়ন কবে। অতএব, আপনি এই স্থানে কিঞিৎকাল অব- 

স্থিতি করুন, এ পর্বত সন্পিধানে যে দাবানল প্রজ্থলিত হুই- 

তেছে, মামি প্র স্থান হইতে অগ্নি অন্নয়নপূর্বক অগ্নি গ্রজ- 

লিত করি; অগ্নিএ উত্তাপে আপনার শরাবের ক্লান্তি দূর হইবে 

এবং হিংশ্র জন্তুগণও শুয়ে আমান্দর নিকট আমিতে পারবে না, 

পরে রাত্রি প্রভাত হঈলে, আমর] আশ্রম গমন কবিব।” 

সত্যবান্ সাঁখিএীর উপদেশপূণ বাক্য শ্রথণ কবিয়া' 
কহিলেন, “প্রিয়ে! এই তিাঁমবাবৃত ভয়াবহ অরণ্যে কোনক্পে 

নিশ। যাপন কর] কর্তব্য বটে, কিন্তু বৃদ্ধ মাতাপিতার অবস্থা 

স্মরণে অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হুইপ্নাছে, কিছুতেই আমি চিন্ত 

“স্থির করিতে পাবিতেছি না । আমি পিঠা মাতার এক মাত্র 

পুত্র, তাহাদিগের এীকাস্তিক স্নেহে ও ঘত্ব প্রতিপালিত হুইয়াছি, 

আমি ভিন্ন তাহাধিগের জাবনোপায় আর নাই; তাহাদিগের 

জন্য ফল আহরণ করিতে বনে আগমন করিয়াছি, আমি 

প্রতিদিন ন্ধ্যাকালে আশ্রমে প্রতিগমন করিয়া থাকি 

ও তীহারা, আমার বন হইতে আহত ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়। 

থাকেন; অদা এখনও আমাকে আশ্রমে ন। দেখিয়া, তীছা- 
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দিগের মনে যে কিন্ধপ হৃশ্চিন্থার উদয় হইতেছে, তাহ! 

বর্ণনাতীত ) ফলহঃ, তীভাদের অবস্থা মান করিয়া! আমার 

দয় বিদীর্ণ হঈতেছে” এই বলিয়া! সত্যবান্ রোদন করিতে 
লাগিলেন। 

পতিপরায়ণ! প্রাবিভরীও স্বামীর থেদোক্কি শ্রবণ করিয়] 

রোদন করিতে লাগিলেন; এবং স্সামীর মনোতঃখ নিবারণার্থ 

তি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া তাহাকে নানাকপ সাত্বন। 

বাক্যে আশ্বস্ত করিতে চেষ্টা কাঁনতে লাগিলেন। খবিকুযার 

সাবিত্রীর উপদেশ বাক্য সন্তু হইয়া কহিজন, *প্রিষে। ভুমি 

সাত্বন] বাকো উপস্থিগ ঢঃগের যত নিবৃন্ি করিতেছ বুদ্ধ পিতা 

মাতার শোক মনোমধো আবিতু ঠ &ইয়! ততই আমাকে ছঃসহ 

যন্ত্রণা গ্রদান কবিতোছ । তোমার শাহ্িকর প্রবোধ-বাক্ 

আমার সে ক্লে'শর নিবৃত্তি হইতেছে না। তাহাদিগ্রে দর্শন- 

লালসা এতদূর বলব্তী হষ্টরাছ্ছে যে,ভুমি তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা 

করিলে আমার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা |” 

সাবিত্রী তাহার ঈদৃশ বর্মভেদী বাকা শ্রবণ করিয়] কছিলেন, 
গনাপ ! আপনি আর ছুঃধখ করিধেন না, স্বরায় গাঞজোখান 

করিয়া, াশ্রমাতিমুখে অগ্রসর হউন” এই বলিয়। তিনি ফলপূর্ণ 
স্থালী ও কুঠার স্বপ্ধে লইগা, স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্বক ধীরে ধীরে 

গমন করিতে লাগিলেন । সত্যবান্ সাবিত্রী মৃদ্ধ গমন দেখিয়া, 
কহিগেন। প্রিয়ে | এক্ষণে ভ্রুত-গমনে আমার কোন কষ্ট বোধ 

হইতেছে না। পিত। মাতা আমাদিগকে ন1 দেখিয়া যেরূপ কষ্ট 

অন্ভতব করিতেছেন, তল্লপেক্ষা আনান পথ ভ্রঘণের ক্লেশ অক 
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হইতেছে না। তৃমি শ্রম চশ, আনার শরীব এক্ষণে সখল ও 

স্ব হইয়াছে।” 

পতিপ্রাণ৷ সাবিত্রী, এই অন্বকাবময়ী বঙজনীতে, পতির হস্ত 

ধারণ পূর্বক সেই বিজন অরণ্যের মধা দিয়া গমন করিতে 

লাগিলেন । কিন্তু কোন্ পথ দিষা যাইবেন প্লিচুই সির করিতে 

পারিলেন না, অপগিভ্ঞাত ও অনিদি্ট পথে গমন করার দিগৃভ্রম 

হইতে লাগিল, গাচ তিমির"চ্চন্ন ভর়াক্ছ মবণ্যে মানবের সমাগম 
নাই % সুতরা* কে'ন্ বা কাক িজ্তাপা করিম! যে পথের অন্থু- 

সন্ধান পাইবেন, ভাঙগারও উপায় নাই, সাধিত্রী এইরূপ বিষম 

বিপদে পড়িযাও সাহস ত্যাগ কঠিলেন না। অন্ধকারে দিগৃত্রম 

হওয়ায় হে দিকৃনিণয করিত পারিতেছেন না, পতি তাহা 
জানিতে পারিলে নিতান্ত কাতর ও ছুঃহিত হইবেন, এজন্য 

তাহাকে কিছু না বলিগ! স্ব ম প্রন্তাশন্তির গ্রভাবে, অনুমানে 

দিক্ নির্ণয় করিবা আশ্রম'ভিমুণে গমন করিতে জাগিলেন। 
ধর্মের কি অসম মহিদা ! যিনি সবল-মনে মেই ধর্ধের আশ্রয় 

গ্রহণ করেন, ধম্ম তাঁহাকে সকশ অবস্তাতেই রক্ষা করিম! 

ঝকের্না সাবিত্রী স্বাধ অনীম সাহসে নির্ভর করিয়] নির্বি্বে 
স্বামী-সমতিব্যাহারে আশ্রমের নিকটতর্তিনী হইলেন। 

ি) 

»৯৯৯1৯৭ ২: চিনি ও পু, 
টি যার উনি চাই ছিল 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদে। 
পপ সপ অপ 

এদিকে রাজর্ষি ডামখাসন সাবিত্রীর গ্রার্থিত বরগ্রভাবে 

চক্ষুম্মান্ হইয়। আননা সাগরে লিমগ্ব হইন্লন। এবং ভ্ত্রস্্য 
বনবামী খধিগণের জাশ্রমে গঘনপুরদিক, ছাদ্যেপাঙ্জ আত্ম- 

পরিচয় প্রধান করিয়া, সকখ/ ক শিশ্মণান্বিত ক'রালন | 

তাহারা বাভর্ধির বৃত্তান্ত বিশেষ অবগত ভষ্টয়া কহিলেন, 

“ছে বাজর্ষে। চিরকাল মধ্যেই আপনাব সৌভাগ্যচন্ত্র পুনঃ 

প্রকাশিত হইবে, তাহার ত্মাণ সন্দেহ নাট |; তদনক্গর তিন 

“আশ্রমে আমি পুত্র ৪ পুক্রবধুব আণমন প্রতীক্ষা ফারিতে,. 

লাগিলেন। তারা সশ্কাবানের আগমন কাল অভিখাঠিত 

দেখিয়া, আমভিশয় চিগ্কাকুল ও বিষ হইশেন এবং শোকে 

একান্ত বিফলচিন্ত হ্যা বনের নান! ছান পর্য্যটনপূর্বক 

আম্বমণ কবিতে লাগিলেন । কোন স্থানেই তাহাদিগের 

অপুসন্ধান না পাইয়া, শোকে অধীর হইরা উচ্ৈঃস্বার 

বোদন কবিতে আরম্ভ করিলেন। জীশ্রমবামী মুনি খষি 
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ও ব্রাণগণ তীহাদখেখ এুণন ভাব কাৰণ, তথান 

উপস্থিত হলেন এবং সনন্ত হুভ্তান্ত অবদভ হইঘা হাতিশয় 

ছুঃখিত হইলেন। তহাপা সত!বাণের পিঠ ও মাতাকে নানাবিধ 

সাস্তনাবাক্যে উপদেশ প্রদান করি] কঠিলেশ, “বৎস সত্যবান্ 

গুরুভক্তিপরায়ণ ও পরম ধা.ম্মক এবং পতিপবানণ! পতা 

সাবত্রাও বন ছাল্ছার ন্যায় ত হার অভৎভিনী হহদাছেন, 

তখন তাহাদের বিপংগান্5ণ নডাবনা নাই | তা] আ৮৭ 

কাপ মধে নির্ধপন্র আশমে আগমন কাক্বেন ১) আপনাশ 

উতৎ্কান্তত *হবেন না” এপ আশ্বান বাকো ।ভাদের 

কথাঞ্চং শোকে শাস্ হহণ ১, কিছ পরক্ণেত আপার 

শোকাবেণ প্রবশ হা? অগ্র-বালাহ ভাঙা বন সু ভা নবা 

যাহতে লগন। 5,211 শোকে শিতাপ্ত অনার হহন। আঅশপুণ 

শোচনে ও আনুলখচন শিগাপ ও পরিঠাপ কাব ব5তে 

লাগিনেন, 'ছা খন দতাান্ 1€া বঙ্নে হৎম।গ পাবাত্র। 

তোমরা কোথায বহিলে ? নিচ্ছন ব্যালদগ্কশ গহথানে কে ভোমা- 

দিগকে বক্ষ! করব? অমন ক্ষুধায় ও উপর কাওর হইয়া, 

€ক্পা“তভোনাদিগিধ আশ। মাত্র অবলম্বন কাবযা এখন ও জীিন্চ 

আছ , কিন্ত তোমাদগঞক্ে দেখত না পাহলে বোধ হন শাহ 

প্রাথবিষোগ হুইবে। আমাদের ঈদূশী ছুববস্থা। বিস্থৃত হ্ৰ্নরা 

তোমর। ফোথার নিশ্চিন্ত বিশে ? বন সতাবান্, তুমি বে 

আমাদিগের একমাত্র পুত্র, অন্ধেত্র এক মর আবলম্বন-যষ্টি। 

বধ্ সাবিত্রি! তুমি সুশীল! ও সরলহদয়! হইয়া কেন এখন 

নিষ্টর! হইলে? আমাদের সেবা, শুশ্রাষা ও তুই-সাধনই 
ঙ 
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যে তোমার একযাত্র ব্রত ছিল! সেই গ্েছ মমতা ও 

শিষ্টতা কি একাবারেই পরিত্যাগ করিলে? তুমি এইরূপ 
করিবে বলিয়াই [ক সাতিশয় আগ্রহদহকাঁবে ঝনগমনের জন্য 

প্রার্থনা কফরিয়াছিলে? অনেকক্ষণ হইল তোমাদিগের মুখচন্ত্র 

অবলোকন না করিয়। আমাদিগের হৃদয় যে বিদীর্ণ হইতেছে, 

ভাহা কি তোমরা কিছুই জানিতে পারিতেছ না? বৎস 

সত্যবান্! মহারাজ অন্বপতি কি ম'ন করিবেন! তিনি সমধিক 

মৌজন্য ও কপ! প্রদর্শনপূর্ববক স্বীয় কন্য। সাবত্রীকে তোমায় 

অর্পণ করিয়াছেন। আমি সেই পর্বগুপসম্পন্া! সুলক্ষণ! পুত্রবধূর 

মুখাবলোকন করিয়! যার পর নাই পরিতৃপ্র ও স্থখী হুইয়াছিলাম। 
কিন্ত বিধাত। আামার ভাগ্যে স্থখ লিখেন নাই, নচেৎ রাজা 

হইয়া আমাকে বনবানী হইতে হইবে কেন ? কি নিষিত্তই 

"বা রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া হদৃচ্ছালন্ধ ফল-মূল-মাত্র 
আহার ও বন্ধলমাত্র পরিধান করিয়া জীবন যাপন করিতে 

হইবে ? হা বিধাতঃ এত কালের পর অনুকূল হইয়া! যি আমায় 

চক্ষুরদ্ব প্রদান করিলে, তবে পুজ ও পুত্রবধূর মুখাবলোকনে 

বুষ্চিত করিয়। তোমার কি দ্বধোদযর হইল?” এইরূপ জণকক্পণ 

ও বিলাগ করিতে করিতে তাহার! মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত 

হুইলেন। সমাগত খবি ও খাঁষগন্ধীগণ অনেক বন্ধে তাহাদের 

চৈতন্য সম্পাদন করিপেন। তাহার! সচেতন হইয়। মহন দীর্ঘ 

নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অশেষবিধ বিলাপ ও গরিতাপ করিতে 
লাগিলেন। খবিগণ নানাবিধ সাত্বনা-বাক্যে আশ্বাম প্রদান করিয়। 

ফছিলেন, "আপনার! শোক সম্বরণ করুন। অন্তত আশম্বায় 
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অধীর হইয়া, রোদন কর! কোন মতেই উচিত নহে। সতাবান্ 

ধর্দশীল ও তপোনিষ্ট , সর্বগুণসম্পন্না সাবিত্রীও অসাধারণ বুদ্ধি- 

মতী ও ধর্শপরায়ণা, তাহার আর সন্দেহ নাই। ধর্ম ধাহাদের 

অনুকূল, তাহাদের বিপদ্পাতের সম্ভাবন। নাই, কোন 

দৈবদুর্বিপাকবশতঃ তাহাদিগের আশ্রমে) আমিতে বিলম্ব 

হুইয়াছে। আমরা তপোবলে সাঁবশেষ জানিয়। আপনাদিগকে 

নিশ্চর বলিতেছি, সত্যবান্ ও সাবিত্রী অচিরকাল মধ্যে 
আশ্রমে প্রত্যাগমন করিবেন । ধর্দমশীল! পতিব্রতা সাবিত্রী 

ধন্মারাধনায় সত্যবান্ দীর্ঘ জীবন লান করিয়াছেন, এবং 
আপনিও অচিরে সৌভাগ্যশানী হুইবেন। ফলতঃ উদ্ধাচা- 
রিণী পতিপ্রাণা সাবিত্রী সাক্ষাৎ লক্গীস্বরূপা ? তাহার গুণে 

আপনার সকল মনোরথ সফল হষ্টবে, আপনার! আর বৃথ! 

রোদন করিবেন ন1।" | 

রাজার্ধ, মাপা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের মারগর্ভ বাক্য 

শ্রবণ কার, কথঞ্চিং শোক স্বরণ ও চিত্তের স্থৈর্যা সম্পাদন 

করিলেন, এবং বিনয় বাক্যে কহিতে লগিলেন, “হে মহাত্মাগণ ! 

এাশনীরা জ্ঞানচক্ষু ছারা জগতের সমস্ত বস্তই করতলস্থিত 
পদার্থের ন্যায় দেখিতেছেন | আপনাদের আশ্বাসবাক্যে 

আমার ছুশ্চিন্তার হাস হওয়া! উচিত। কিন্ত বখনই বনের 

সেই প্রশাস্ত সৌদ্যমূর্তি মনোমন্যে উদিত হয়, তখনই শোকাবেগ 
প্রবল হইয়া উঠে। শান্তিগ্রদ বাকো সে শোকের নিবৃতি হয় 

না। আমি দৈববিডম্বনায় অন্ধ হইলে, বিপক্ষগণ আমার 

রাঙ্জাধন হরণ করিয়। লয়, আমি হতপর্বন্থ হইয়া স্বীয় সহধর্ষিপী 
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শৈবা! ও পুজর দতাবানকে সপ্দ পহয়া খনবাসী হইয়াছ। 

দেব! মন্তয্যের স্থুখের অবস্থায় ছুঃধঘ উপস্থিত হলে তাহা! 

অসহা বোধ হয়, কিন্কু আমার সেরপ হয় নাই। 

আমি কেবল বন সত্যবানের নুখাবলোকনে ও অমু্ময় 

পিতা-সপ্তাধণ শ্র€ৃথে, আরণ্যবাস শিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশকেও 

পরম স্থুখ বলিয়। অনুভব কবিতাম। দর্শনশক্তিব অভাবে 

সকল ছঃখে ৰঞ্চিত হইয়াছিণাম বটে, কিন্তু সত্যবানের 

অন্থুপম রূপবাশি আমাব জ্ঞান চক্ষে অনুক্ষণ প্রতিবিন্বিত 

হুইয়। অতুল আনন্দ প্রদান করিত। আ'ন বৌভাগাক্রমে 

চক্ষুরত্ব প্রাপ্ত হইগাম, এক্ষণে কোথায় গ্রাণসম পুন্র ও 

পুত্রবধূকে অবলোকন কবিয় অন্থুপম আনন্দসাগরে ভালনান 

হইব, ন। তাহাদের অদপনে আবন্মুত হইয়া] বৃথা কাল ঘাপন 
' করিতেছি ॥” 

রাজর্ষি ঢামংসেন এইরূপ আক্ষেপ করিত করিতে 

হুতন্ঞান হুইরা, স্তন্তিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ; চক্ষের 

জলে বক্ষঃস্থশ ভাসিয়া যাইচে লাগিল। সত্যবানের মাত, 

রাজর্ধিকে রোরুদ্যমান দেখিয়। নিতান্ত শোকাকুল উপ 

এবং উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈঃঘ্ববে রোদন করিতে লাগিলেন। 

বনবামী মুগ্রণ তাহাদিগকে অধীর দেখিয়া, অশেষবিধ 

প্রবোধবাকো সাত্বন। করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, 

“আপনার! সাবিত্রী ও সত্যধখানের অদ্শনে বুগা রোদন 

করিবেন না। আমর] জান, সাখিত্রী দেবর্ধি না+দাদি হইতে 

জন্মায়তী বর প্রাধ্ত হুইয়া, সত্যবানের সহিত বনে গমন 



সাবিত্রী-চরিত। ৬৫ 

করিয়াছেন। পতিপন্বায়ণ! শুদ্ধমতি সাবিত্রী নঙ্গে থাকিলে 

মত্যবানের অমঙ্গল কোনমতেই সম্ভব নহে। ধশ্মশীল! সাবিস্রীর 

মদাচার ও সতকর্থের ফলেই আপনি চক্কুম্মান্ ভইয়াছেন। 

ছে মহান্বন্! মন্থযোর শুভাশুভ পূর্বক্ষণেই অনুমিত হুইয়! 

থাকে। এই ঘোর নিশীথ সময়ে দিশ্বগুণু কেমন সুন্দর 

দেখাইভেছে ; নিশাচরগণের ভয়ঙ্কর কর্কশ রব শ্রবণ গোচৰ 

হইতেছে ন1। তারকা-পরিপূর্ণ নীলবর্ণ নভোমগুর হীরক- 

খচিত চন্দ্রাতপের ন্যার় শোভা বিস্তার ' করিতেছে 

মৃছুমন্্ ভরে বৃক্ষপত্রের শখ কেমন সুমধুর বলিয়া অন্থভূত 

হইতেছে। প্রিপন জন-দমাগমে অন্তঃকরণে যেরূপ অত্যন্ত 
অনির্ববচনীয় আননের আবির্ভাব হয়, তপোবনের ঈদৃশ শাস্ত- 
ময় লৌম্যভান্ব 'ামাদিগের মনেও সেইরূপ আনলোর উদর 

ছইতেছে। এ জন্য, আপনাদ্দিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি 

যে, আপনারা কোনরূপ অধীর হইবেন না বা হঃখ 

ফরিবেন ন1। সত্যবাঁন্ জীবিত আছেন এবং অচিরকাল মধো 

পতিপরার়ণ! সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়।, আশ্রমে প্রত্যাগমন 

জত্রিকেন।” 

সতাবানের পিতা ৪ মাত| মুনিগণের এবিধ আশ্বাস 

বাকো কখন প্রর্কৃতিস্থ হইতে লাগিলেন, কখনও বা! শোকাতুর 
ছইয়। অবিরল অশ্র বিসঙ্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে 

নিশা অবদান হইল। দিনমণি গ্রভাত গগনে উদ্দিত হ্হয়া 

ঘরাকে সঞ্জীবিত করিল। দিবাচর পক্ষিগণ ক্লম্বরে মনের 

আনন্দে গান করিতে করিতে আহার অন্বেষণে বহির্থত হইল। 
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মুগগণ, শাখক সমভিব্যাহারে নবদূর্বাদাল লোভে হষ্টচিত্ত 

ইতভ্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। পক্ষিগণ যস্্রীয় বেদীর পার্্স্থিত 

নীবারকণ গ্রহণপূর্বক শাবকগণের চগ্চপুটে প্রদান করিতে 

লাগিল। মুদ্নগণ প্রাতঃকৃভ্যাদি সমাপন করিরা। উচৈঃম্বরে 

ভ্তব করিতে ক্রিস আশ্রমাভিমু'খ প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলেন। 

এমন সময়ে রাজর্ষি দ্বামংসেন পুত্র শোকে অধীর হইয়া, 

পরী 5 অনা আশ্রমে গমন করাশন। তথাশ মুনিগণ, রাজর্ষিকে 

তাদবন্ত দেখিয়া, বিশ্সিত হইয়! জিন্তাস। করিলেন, “হু রাজর্ধি- 

সন্তম। জ'পনাদিগের ঈদৃশী' শোচনীয়! অবস্থ' অবলোকন করিয়া! 
মান নানাবিধ স'শয় উপস্থিত হঈতো ।” রাজর্বি নিতাজ কাতর- 

ভানে ও করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, “বৎস দতাব'ন্ সাবিত্রীকে 

সঙ্গে লগ! ফল আহ্রণার্থ গতকলা বান গমন করিয়াছেন। 

" সহস্ত দিন ও যামিনী অতিবাহিত তইল, তগাপি তাহাছের 

প্রঙ্যাগমন হইল না। এই শ্ব/পদ-সস্কুল ভীষণ অরণ্যে পদে 

পদে বিপদপাতের সম্ভবনা । পুভ্রেক অণুভ আশঙ্কায় 

আনুঃকরণ নিরন্তর উদ্বিগ্ন হইতেছে, ও হদয় বিদীর্ণ হইয়া 

মইছছে।” 

-  মুনিগণ, তাহাদিগের শোকের কারণ শ্রবণ করিয়া! অভিশন্ন 

ছংবিত হলেন, এবং ধ্যানস্থিতলোচনে সবিশেষ অবগস্ত 

হয়া, সাস্তবনাবাক্যে নানাবিধ মাশ্বাম প্রদান করিয়া! কহিলেন, 

“পতি-দেবতা, শুদ্বাচারিণী সাবিত্রী পতিপরায়ণতা ও ধপ্বুদ্ধি- 
' প্রভাবে দেব, দেবর্ষি ও ব্রাহ্মণগণকে সন্ত্ট করিয়া, «পতি- 

ব্রতা ও পুত্রবতী হও” এই বর প্রাণ্ড হইয়াছেন। তিনি সঙ্গে 
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থাকিতে সত।বানের জন্য কোন চিন্তা করিবেন ন|। তাহার! 

সত্বরই আশ্রমে আগমন করিবেন ।” এ দিকে দুনিগণের সেই 

অমোঘ বাক্য শেষ হইতে না হইতেই অপর দিকে সাবিত্রী 

ফণ-গার স্বন্ধে ও সত্যবানের হস্ত ধারণ করিয়!, আশ্রমে উপস্থিত 

হইলেন, এবং বৃদ্ধ পিত| মাতাকে দেখিতে নু পাইয়া, চিন্তাকুল 
চিত্তে ও সঙ্জল নয়নে চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 

তীার1 পিত! মাতাকে ক্ষৎপিপাসায় একান্ত কাতর ও শোকাভি- 

ভূত ভাবিয়! নিতান্ত অধীর হইর়াছিলেন , এক্ষণে আবার পর্ণ 
কুটীর শূন্য দেখির! নিতান্ত ব্যাকুল চিত্তে তাহাদিগের জনা অশ্রু 

বিযোচন করিতে লাগিলেন। কিয়তক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া 

সত্যবান্ উদ্াত্ের ন্যায় গলদশ্র লোচনে কছিতে লাগিলেন, 
গছ যাতঃ চা পিতঃ! তোমর! পর্ণকূটাব শূন্য করিয়া কোথায় 
গমন করিলে ! তোমাদের আদ্শনে হাদয় বিদীর্ঘ হইতেছে, দশদিকৃ 

অন্ধকার দেখিতেছি, ষত্বর আসিয়া দেখা দিরা আমাদের 

জীবন রক্ষা কর।” এই বপিরা অত্যন্ত বিলাপ করিতে 

লাগিলেন। 

পপ আশ্রমবাদী তাপমগণ, সাবিত্রী ও সত্যাবান্কে আশ্রয়ে 

সমাগত দেখিয়া ও তীহাদের বিশাপ বাক্য শুনিয়া, স্বর 

গরমনে রাদর্ধি সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কছিলন, “দেব 

সাবিত্রী ও সত্যবান্ আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন ; তীহার৷ 
ভাপনাদিগের অদর্শনে বিকল,চত্ত হইয়। রোদন করিতেছেন । 

অতএব, আপনার! স্বরায় আশ্রমে 'আসিয়া তাহাদিগের শোক 

নিবৃত্তি করুন। তীহার! তাপসগণের এই গুভ সমাচার শ্রবণে 
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পরম পুলকিত হইয়! দ্রুতপদে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; এবং 

দেখিলেন, সাবিত্রী ও সহ্যবান্, ভৃপৃষ্ঠে ফলভার স্থাপন করিয়া, 
অবিরল মশ্রুবিসর্জন করিতেছেন। তাহার! নব-দম্পতির মুখার- 

বিন্দ নিতান্ত গু ও মলিন অবলোকন করিনা, ভতস্তিতভাবে 

দণ্ডারমান রহিলেন | সত্যবান পিতাকে চক্ত্থান্ দেখিয়া আহলাদে 
উৎফুল্ন হইলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাভ পূর্বক কহিলেন, 

পপিতঃ। সামান্য কারণে দ্ববাদৃশ মহানুভবগণের এনূপ 
শোকাকুল হুওয়! উচিত নহে। এক্ষণে শোকাবেগ সন্বরণ 

করিয়া নুস্থচিত্ত হউন।” সতাবানের প্রবোধ বাক্যে রাজর্ধি 

চিত্তের স্ৈধা সম্পাদন করিয়। কহিলেন, "্বৎস। জন্মাস্তরীণ 

পুণ্য ফলে তোমাকে পুত্রন্নপে এবং সাক্ষাৎ লক্ষীন্বরূপা 

সাবিত্রীকে বধুন্ধপে প্রাপ্ত হইয়াছি, আফিি তোমাদিগকে 
দেখিয়া আমার জীবন সার্ক ও ধর্ণাবর্ম মফল 

হইল।” শৈব্যা সহর্ষে পুনঃ পুনঃ মৃখচুত্বন পূর্বক সন্গেছে 
পুত্র ও বধুকে ক্রোড়ে লইয়। সকল শোক বিশ্বৃত হইলেন। 

সাবিত্রী ও মত্যবানূ। আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া, 
আশ্রমবানী ধষ ও খধিপত্ধিগণ বাগ্রচিত্তে তথায় উপ 

হইলেন, এবং তাদের ঈদ্ৃশ বিলম্বের কারণ আনিধার 
জন্য নিতান্ত সমুতস্থুক হইয়া সত্যবানকে সম্বোধন পূর্বক কহি- 

লেন, "বৎস! তোমাদিগের বিলগ্বের কারণ নির্দেশ 

করিয়৷ আমাদিগের চঞ্চল চিত্তের তৃথি সাধন কর।* লতাবান্ 

তাছাদিগের বাগ্রতা দেখিয়! বিনীত বাহক্য কছিতে লাগিলেন, 
“আমি প্রতিদিন ধনে গমন করিয়! ফলমূল আহরণ করিয়া! 
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থা;ক; কল্য সাবিত্রী আমার অনুগমনার্থ একান্ত অভিলাবিণী 

হুইয়। পিত| মাতার নিকট অন্মতি প্রান করেন, তাহারা ও 

আজ্লাদ সহকারে অনুমতি প্রদান করায়, আমরা উভয়েই বনে 

গ্রমন কবিয়াছিলাম। এমন সময়ে সহনা মন্তকের দারুণ বেদ- 

নায় আমি অধীর ও আচতন হইয়। গুঁডিলায। সাবিত্রী 
আমাকে ধবিয়! এক বৃক্ষমলে শয়ন করালেন, তথন 'আমার 

নিদ্রাবেশ কি মোচাবেশ হইল, কিছুঈ বলিতে পারি না। যখন 

আমার শরীর ক্লান্তি ও মন্তকের যন্ত্রণার নিবৃত্ত হইল। তখন 

চক্ষুরুনীলন করিয়া দেখি, সাবিত্রী আমার শিরোদেশে 

উপবিষ্ট হইয়া অঞ্চল ব্যজন করিতেছ্েন। আমার সংস্ঞ! 

লাভ হলে, পাবিত্রীকে বল্লাম, আমারা এই তমসা- 

চর রাত্রিত এখনও এই নিন বান 'অবস্থান করিতছি? 

আনাদদগের আশ্রমে গমন করেধার সময় অতিবাহিত দেখিয়া, 

পিতা ওযাতা কত চিন্তিত হইতেছেন। আর এখানে অধিক 

বিপদ্ব করা কোনক্রমেই কর্তবা নহে ; এই কথা বলিয়! সাবিত্রীর 

সহিত মাশ্রমে আগমন করিয়াছি। ইহা! ভিন্ন আমার অন্য 

কিছু শ্ররণ হয় ন11” 

আশ্রমবাসী মুনি, খাষ ও ব্রান্ষণগণ সভ্যবানের বাক্য 

শ্রবণ করিয়া, সাবিত্রাকে কহিলেন, “যাতঃ সাবিত্রি। তুমি 
পতিত্রা নারীগণের অগ্রগণা1, পতির হিতকামনাই তোমার 

নিতাব্রত ও মুখ্যোদদেশ্য , তুমি বনগষন বৃত্বাস্ত যথাযথ ব্ণন 

করিরা আমাদের কৌতৃলাক্রান্ত চিত্তের তৃপ্তি সাঁধন কর।” 

সাবিত্রী, ভবিষ্যবাদী বনবাসিগণের অতিলাষ অবগত 
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ডইয়া, ঠাহাদিগের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত কছিতে লাগিলেন, 

“হে মহাত্মাগণ! আমি আর্ধাপুত্রের সহিত বনে গমন করিয়া- 
ছিলাম। আমরা! বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ফল মূল আহরণ 

করিলে আর্ধাপুত্র আমাকে ফলভার রক্ষার নিমিত্ত এক 

বৃঙ্ষমূলে বদিতে ব্াদেশ ঝরিলেন, এবং তিমি কুঠার হস্তে 
করিয়া, বৃক্ষে বৃক্ষে কাঠ্ঠাহরণ করিতে জাগিলেন। 

আমি একাকিনী বুক্ষ মূলে বসিয়। অবনত মস্তকে একবার 

দেবর্ষধি নারদের বাকা চিন্তা করিতেছি, আবার নাথের 

আগমন প্রতীক্ষা্ন বনের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। এমন 
সময়ে “আমার প্রাপ যায় এই শক আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ 

করিল। আমি শশবাস্তে গাত্রোথান করিয়া শব্ব-পথ নির্ণৃ্ন করিতে 

লাগিলাম | ইতিমধ্যে অনতিদৃণর আর্ধ।পুত্র মন্তকে হগ প্রদান 
করিয়া নিতান্ত কাতর স্বরে "আমার প্রাণ বায়” এইন্সপ 

বলিতে বলিতে আমিতেছেন। আমি, তাহার ঈদৃশী অবস্থা 
দর্শনে, ক্রুতপঙ্দে তৎসরিধানে উপস্থিত হুইয়। তাছার হস্ত 

ধারণ পূর্বক এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করাইয়। ক্লেশের কারণ 

জিজ্ঞাস] করিলাম | কিন্তু, শরীরের অবসাদ ও যন্ত্রণার আঁধিফা, 

প্রযুক্ত কিছুই বলিতে পান্ধিলেন না। মানব-সমাগণ-পুন্া 
গহন বনে উভয়েই উভয়ের বক্ষাকর্তী। এফ জনের রেশ 

হইলে, অন্যের ক্লেশের কারণ উপস্থিত ছইয়া থাকে; এ 

নিষিত, অঠিকষ্টে মনের ছুঃখ মনেই রাখিয়া কি উপায়ে 

নাথের প্রাণ রক্ষা করিব, মনে মনে এই চিন্তা করিতে 

লাগিলাম। দেবর্ধি নার বলিয়াছেন, 'এক বংসর অতীত 
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হইলেই আধ্যপুত্রের মৃতু! হবে ৮ ঘি দেবর্ষির বা) সত্য 
হয়, তাহ! হইলে নাথের মৃত্যুকাল সমাগত, তাহার সন্দেহ 

নাই--এই ভাবিয়া ছুবহ শোকদহনে হায় দঙ ৯£তে 

লাগিল। আমি আর্ধ্যপুত্রের এই শোচনীয় অবস্থা অথঙ্গোকন 

করিয়। যে্ধপ দুঃখিত হইলাম, তদপেক্ষা অধিকতর সাহসে 

নির্ভর করিয়া পরিচর্যা দ্বারা তাহার সুস্থতা-সাধনে যত্ব করিতে 

লাগিলাম। কিন্ত তাহার পাড়ার আধিক্যগযুক্ত আমার কোন 

চেষ্টাই ফলবতী হুইল না। প্রবল যন্ত্রণা্েতু ক্রমে তাহার 

শবীর অবসন্ন ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়৷ আ'সিল। তাচার এই প্রাণাস্ত 

কাল উপস্থিত দেখিয়া, আমার হাদয় বিদীণ হইতে লাগিল। 
আমি স্বামীর প্রাণরক্ষার কোন উপায় দেখিতে ন৷ পাইয়। 

শোকে বিচেতনপ্রায় হইয়া পডিয়্াছি--এমত সময়ে বনের 

দক্ষিণ দিক হইতে মানবগণের কোলাহুলের ন্যায় অস্পষ্ট 

শব আমার শ্রবণ গোচর হুঈটল। তখন মনে করিলাম, 

'মানবের প্রাণ যতই নিদায় হউক না কেন, লোকের বিপৎপাত 

দেখিলে ও আর্তনাদ শুনিলে অবশ্যই অন্তঃকরণে দয়ার 

উদ্্ক" হুইবেঃ , এই আশ্বাসে আস্বাদিত হই, ওৎস্ুক্য-* 

সহকারে সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। কিঞিৎ 
দুরে দেখিলাম, এক মহাকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ লোহিতার- 

পারধান, মন্তকে মুকুট ও হস্তে ও ধারণ করিয়৷ বিকটাকৃতি 

মূতগণ লমভিব্যাবহারে আগমন করিতেছেন। আমি স্ত্রী জাতি, 
নিবিড় বনমধ্যে একাকিনী মৃতকল্প পতিকে ক্রোড়ে করিয়৷ 
বসিয়। আছি। শোকে ও হুঃখে আমার অস্তরাস্থা দ্ধ 
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হইতেছে। জীবিতেশ্বরের আসন্ন মৃত্য বুঝিতে পারিয়া হুহাশ 

হইয়াছি। তৎকালে তীহাদ্দিগের চ্ই ভয়ঙ্কর আকুতি দর্শন 

করিয়াও মামার ম'ন কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হুইল না। ক্রমে 

সেই মহাপুরুষ আমার নিকটবন্তী হইলেন, আমি সবিল্য়ে 

বিনীতভাবে তীঠান্ৃক প্রণাম করির। রোদন কাুতে করিতে 

জিজ্ঞাস করিশাম, £শাপনি কে? লাঁপনার অলৌকিক মূর্তি 

ও দেহক্্যোন্িঃ দেখিয়] আপনাকে মন্তষ্য বলিগ! বোধ হইতেছে 

ন।, যাঁদ হতভাগিনীর ছঃখে কাতর হঠয়া আগমন কাঁখয়াছেন, 

তবে দয়াপ্রদশন পূর্বক আমার জাবন-নব্বশ্ব পাঁতব প্রাণ 

রক্ষাব সহায়তা কণিয়। আমাগ কৃতার্থ করুন| কিন্তু আমার 

বিলাপ ও গ্রার্থন! শুনিয়। তাভার জদয়ে শিল্দমাত্র করণার 

সঞ্চার হইল না। তিনি মান্পরিচর প্রদান করিয়া কঠিলেন, 

আমি এই জগতন্থ প্রাণীগণেব নিয়ন্তা পিতপতি যম, সত্যখানের 

ভীবন কাল শেষ হয় জানয়। তাভাপ্ক লহাত আদিয়াছি 1, 

তাচার এই জদয়-বিদারক নি্রুর বাকা শ্রবণ করিয়। আমার 

ভ্বদায় কম্পিত ও নয়ন যুগল অশ্রজলে গরিপূণ হষ্ঈটল, পতিব 

ন্বীবন রক্ষার জন্য কুতাঞ্জপিপুটে তীঙ্তাকে অনেক অন্ননয় বিজ্ঞ 

সকরিলাম, তিনি আমার সেই ছুঃখজনক বাক্যে কর্ণপাত না 

করিয়। যুমূর্য পতির জীবন ভরণ করিয়া দক্সিণ দিকে গমন 

করিতে লাগিলেন । 'আমি আধ্যপুত্রর মৃত্যু দেখিয়া শোকে 

নিতান্ত বিহ্বল হুইয়। রোদন করিতে লাগঙ্গাম | আমার 

" রোদনধ্কনি শ্রবণ করিয়া বনচারী বিছ্্গণও চ্লে আর্তনাদ 
রুরিতে লাগিল। কিন্তু, তাহার হৃদয়ে বিদ্দুমাত্রও দয়ার 
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উদ্রেক হইল না। আমি তাহার এই নির্দয় বাবহারে পরিতিপ্ত 

হুইয়া, মনে মনে চিন্তা করিলাম, পতিহীনা স্ত্রীর ঘুণাকর 

ভ্রীবনে ফোন স্ুখেরই প্রত্যাশা নাই। অতএব তপনাস্মবজের 

জঅনুগমন করিয়া, এই তঃখভারাক্রাস্ত দ্বণিত জীবন শেষ করিব। 

এইরূপ ক্ৃতসংকল্প হইয়! নিতাস্ত কাতর শ্বরে রোদন করিতে 

ফরিতে তাহার পম্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিতে লাগিলাম। 

ধমরাজ আমার মর্খ্বতেপী বিলাপ বাক্য দয়ার হইয়া 

আমার প্রার্থনান্ুদারে কতিপয় বর প্রদান কনিলেন। প্রথম 

বরে, পুজনীয় শ্বশুরের অন্বত্বমোচন ও তীভার পরাজিত রাগের 

পুনঃগ্রাপ্ধি ' দ্বিতীক্ন বরে, পিতৃদেবের দীর্ঘজীবন ও শত পুত্র 

লাভ, এবং তৃতীয় বরে, আর্ধ্যপুন্রর বসে আমার গর্ভে শত 

পুত্রের জন্ম, ও তাহারা দীর্ঘ জীবী হইবে । এইন্ধপ আশ্বাম, 
প্রদানাস্তর পবিশেষে প্রাণবল্লভের চারি শত বৎসর জীবন- 

কাল নির্দেশ করির] তিনি শ্বস্থানে প্রস্থান করিপেন। আমি 

তাহার প্রনাদ্দে এই নকল অভীষ্ট বর লাত করিয়া ককতার্থ 

ও খআনন্দ সাগরে ভাসমান হুইলাম। তদনস্তর আধ্যপুতরের 

'ঈমভিব্যাহাঁরে আশ্রম আগমন করিয়াছি ।* 

বনস্বাসিগণ, সাবিত্রী যে উপায়ে মৃত পতির জীবনোদ্ধার 

করিয়াছেন, তাহ] শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিশ্মিত ও আহ্না- 

দিত হইলেন এবং লাবিদ্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 

“অসি পতিত্রতে! তুমি দেবর্ধি নারদের হ্বায়-বিগারফ 

বাকোর বশবর্তিনী ছইয়!, সত্যবানের সহিত বনে গযন করিয়া 

ছিলে, তিনি কি সত্যবানের মৃত্যুকাল নির্দেশ করিয়াছিলেন ৯* 
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স্নাবিত্রী কছিলেন। “গুরুগণ | আমার পিতা, ফনোমত পাত্র 
ন! পাইনা, পাছে আমাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিতে 

ছয় ও জামার ছুঃখে আজীবন ছঃখ তোগ করিতে হয়, এ জনা 

আমাকে এপ জন্ুদতি গ্রদ্ধান করিয়াছিলেন যে, 'বৎনে! 

তুমি শ্বয়ং যে পতি* মনোনীত করিবে, আমি ভোমাকে তাহা 

সন্ধান করিব ।' তাদনস্তর আমি একদা! বনমধ্যে ঝাজর্ধি কুমার 

সত্যুবান্কে দেখির! তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবার সম্বল 

করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করি। দেবর্ধি নারদ, সেই দিন 

পিতার সভার উপস্থিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে তদ্সগ্রিধানে 

স্বীয অভিলাষ ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তিনি তাহা শ্রবণ 

করিয়া! আমায় এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,_ 

“বৎমে! মতাবান অল্লায়ু। জার এক বৎসর অতীত হইলেই 
তাহার জীবন শেষ হইবে, অভএব তৃমি তাহার পরিবর্তে 
অন্য কোন বাক্ষি'ক পতিত্বে বরণ কর ।' আমি খধিবাক্য 

শ্রবণ করিয়। কহিলাম, 'হে দেব! আপনার ধর্ম বিগঞ্থিত 

ভক়গ্রদ বাক্যের বশব্তিনী হুইপ্লা আমি ধর্পথ পরিত্যাগ 

কত্সিতে গারিব না। তিনি আমার এই কথায় সন্ত 

হইয়া, পিতাকে সম্বোধন করিয়া কঠিলেন, আপনি সন্ট 

মনে সভ্যবানে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন, জানি 

আশীর্বাদ করিতেছি, সতাবান্ দীর্ঘ জীবন ' গ্রাণ্ত হইয়া 

পরছ নুখে কাল ধাপন করিবেন এবং সাবিত্রীও শত পুত্র 

' মাত। ছইবেন।” পিভ। দেবর্ষির এই অনুকূল বাক্ষ্যে জাশ্বস্ত 
হইয়া এই স্থানেই আর্্যপুতের হতে আমায় সমর্পগ পূর্বাক, 
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গৃছে প্রত্যাগমন করিলেন। আমি আশ্রমে থাকিয়া! জধ্যগণের 

সেব! গুশ্রধা! ও আধ্যযপুত্রের সচবাসে পরমস্থথে কালষাপন 

করিতে লাগিলাম। মহাক্সনদিগের বাক্য কখনও মিথ্য। হইবার 

নহে, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় অহ্নিশি চিন্তাকুলিত 
চিন্তে আর্ধাপুন্রের জীবিতকাল গণনা করিটু লাগিলাম। এক 

বৎলর পূর্ণ হইতে আর চারিদ্িন মাত্র অসশি্ আছে ; তিন দিন 
গত হইলেই চতুর্থ দিনে প্রাণনাথের জীবনান্ত হবে, এই 

চিন্তায় অনুক্ষণ অন্বর্দাছ হইতে লাগিল। এই সময়ে আমি 
অনশনে পাতিব্রত্য ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এবং দিনত 

অতিবাহিত হইলে, প্রাণবল্পভের সহচারিণী ছইয়া ফশাহরণার্থ 

নে গন করিয়াছিপাম। তথার নাথর প্রাগান্ত হইলে, 
আমি যেরূপে তাগার দীবনোদ্ধার করিপাছি, তাহ! আদ্যোপান্ত 

নিধেধন করিলাম ।” 

আশ্রমবানী মুন, খবি ও ব্রাহ্ষণগণ, সাবিত্রীর মুখে বন- 

গমন বৃান্ত সথিশঘ আগত হইস্] সাতিশর় আহ্লাদিত 

হইলেন এবং বিন্ধয়াবিষ্ট চিত্তে তদীয় পতিপরারণতার ভূয়সী 
গ্রণংন! কনিতে লাগিলেন ; অনন্তর তাহাকে সম্বোধন করিয়! 

কছিলেন, "যাতঃ সাবিত্রি। তোমার এই অমানুষিক কার্যা দ্বারা 
তোষার পিতৃকূলের গৌরব-বৃদ্ধি এবং বিনাশোগ্ুখ শ্বগুরকূলের 
পুনরুদ্ধার হইল ; তোমার নারীক্গম্ম ও জীবন-ধারণ লার্থক, এবং 

তোমার অলাছ্ান্য পতিব্রতা-ব্রতান্ুষ্ঠানও ধন্য। তুমি গঁতি- 

পরায়ণতাগুধে ধর্.লাভ করিয়! ধরাতলে সতীত্ব ধর্শের 

অক্ষয় কীতি স্থাপন করিলে। তোমার এই পতিগরা- 
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পতা স্ত্রীজাতির জাদর্শ-স্বূপ ভইল।” সমাগত মহরধিগণ, 

এই রূপে সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে ধরিতে সথ স্ব জাশ্রমে 
প্রত্যাগষন করিলেন। রাদর্ধি ছ্যমৎসেন প্রাগাধিক পুত্র ও 

পুত্রবধূর আগমনে এবং বিশেষতঃ সাবিত্রীর অলৌলিক ও 
অদ্ভুত কার্যা-বিবর€ শ্রবণে বৎপরোনাস্তি গ্রীত ও বিশ্মিত হই 

যনে মনে সৌভাগা-গর্কে গর্বিত হইলেন। এইন্প কথোপ- 
কখনে ও আমোদ গ্রমোদেই সেদিন অতিবাহিত হইয়া 

গে্স। ভগবান্ মরীচিমালী গ্বকীয় কিরণজাল সঙ্কুচিত 

করিয়। অন্তাচলগামী হইলেন। বিভাবরী তমোময় আব* 

রণে দশদিক আচ্ছু করিল। দ্বিবাচর প্রাণিগণ পরিশ্রাপ্ত 

দেহে শ্ব স্ব আবাসে গ্রত্যাগমন করিতে লাগিল। পক্ষিগণ 

চঞ্চগুটে নীবার গ্রহণ করিয়া। কলবব করিতে কবিতে 
আগন আপন কুলার়ে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। 
কোথাও হোম গৃহ হইতে ধুমপটল উত্িত হইয়া গগনমণ্ডল 

পরিবৃত করিল, এবং লুশীতল গন্ধবহ হোমগন্ধ বিস্তার করিয়! 

আশ্রমের চতুদ্দিক আমোদিত করিতে লাগিল | কোন স্থানে 
স্বগগণ শ্যামল ছূর্বাদল তক্ষণ করিতে করিতে নিঃশঙ্কমমে 

ইতস্তত: চররিয়। বেড়াইতেছে, কোথাও শিখিকুল মদমত্ত হইয়া তরু- 

শাখায় কলাপ-বিস্তার-পুর্বক নৃত্য করিতেছে। ফতঃ, তপোবনের 

মক্লই অলৌকিক ও প্রীতির বলিরা বোধ হইতে লাগিল। 

রাণ্র্ধি ছামৎসেন ভগোবনের এই্প রমণীয় সৌন্দর্য দেখিয়া 

খভৃতপূর্ব প্রীতি লাভ করিলেন। তীহা সৌভাগা-চন্্র পুমর- 
দিত হুইবে বলিয়াউ যেন দক্ষিণ নয়ন স্পন্দিত হইতে লাগিল, 
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এবং পুত্র ও পুত্রবধূর বিচ্ছেদ-শে।কের শাস্তি হওয়ায় তিনি 

পত্বীর সফিত পরম-নুখে নিশা-যীপন করিলেন । রাত্রি প্রভাত 

হইলে পক্ষিগণ কলকণ্জে গান করিত লাগিল, দিবাচর প্রাণিগণ 

জাগরিত হুইয়। মনের আনন্দে নানা স্তনে গমন করিতে 

আরম্ভ করিল। আশ্রমবাসী মুনিখাবিগ্ প্রত্যুষে জান 

আহ্িক সমাপন করিয়া, বেদোচ্চারণ করিতে লাগি- 

লেন; রাজর্ষি ছ্যমতদেন গ্রাতঃকুতা সমাপন কবিয়া, স্থির 

চিত্তে সন্ধ্য-বন্দনাি দ্েবার্চমায় মনোনিবেশ করিতেছেন, 

এমন সময়ে বন প্রান্তে সহসা মহান কোলাহল উপস্থিত 
ছইয়! বনন্থুলী প্রতিধ্নিত করিল। কোলাহলের কারণ কি? 

জানিবার জন্য সকলেই সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু 
কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন ন1। তপম্থিগণ আশ্রম- 
পদের বিপৎপাত সমাগত ভাবিয়া, শঙ্ষিত-মনে নানা চিন্তা" 

করিতে লাগিলেন ।--কেহ কহিলেন, হূর্দান্ত নিশাচরগণ 

আমাদিগের যজ্ঞবিষ্ব উৎপাদন করিবার নিমিত্ত সবাদ্ধবে 

আগমন করিতেছে। অতঃপর নিশাচরগ্ণের উপদ্রবে যাগাদি, 

পুণ্যকর্ণ কিছুই অনুষ্ঠিত হইবে ন1। ফল্তঃ সকলেই মতিযাত্র 

বিহ্বগ ও হুঙবুদ্ধি হইয়া কতই তর্কবিতর্ক কারতে লাগি 

লেন।--এমন সময়ে একজন দূত, রাজর্ধি ছ্যনৎসেনের সমক্ষে 

আনিয়। প্রণিপাত পৃর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটি আত্মপরিচয় প্রদান 

করিয়া কহিল, “মহারাজ! আমি আপনার চির-প্রতিপালিত 

ভূতা; শাহদেশ হইতে সম্বাদ লইয়। আসিয়াছি। আপনার 

প্রধান অন্থীর বুদ্ধিকৌশলে ও ঘড়যন্ত্রে রাঙগ-শক্রগণ সবান্ধবে 
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নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে প্রজামগ্ুণী খ্বাপনার দয়া 

ছ্বাক্ষিগ ও গেছ যমভাদি ওপপ্রীমে মৃদ্ধ হইয়া, একবাকো 

ঘোষণ! করিতেছে বে, 'মহারাজ ছ্যমৎসেন আমাদিগের রাজ! ।' 

আমি সেই প্রক্গাপুপ্রের আদেশানুসারে আপনাকে স্বাজ্যে 

লইতে অআদিয়াছি। গ্রজাবর্গ সমৃৎস্থক-চিত্তে আপনার আশা- 
খধ প্রতীক্ষা করিতেছে । আপনাকে রান্রপদ্গে প্রতিঠিত করিয়া, 

তাহার! ক্কতার্খ ও পূর্ণমনোরথ হইবে; আপনি মিংহাসনে 
আমীন হইয়া পূর্বববৎ রলাজকার্য্য পর্যযালোচন! করিয়া তাচা- 
দিগের ছিতসাধন করিবেন, ইহাই তাহাদের একাস্ত প্রার্থনা! |” 

দত্ত এই নিবেদন করিয়া! কৃতাঞ্লিপুটে সীহার মষক্ষে 

ঘওায়মান রছিল। 

রাজর্ষি দূত মুখে এই অচিন্তনীর গুতসংবাদ শ্রবণ করিয়। 
বিশ্মিত ও যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন । অনন্তর ধেরূপে 

শন্তগণের পরাজয় হইয়াছে, তদ্বিবরধ সবিশেষ অবগত হইয়া, 

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ধর্ছের গুয় অধর্দের 

পরাজয়" চিরদিনই ঘটি থাকে। পাঁপীর ধঙ্থরধ্য চিরস্থারী 

নুছে। তিনি এইরপ চিন্ত। করিতে করিগে জাশ্রমবাসী মুনি, 
খ্খযি ও ব্রাদ্মণদিগের নিকট উপনীত হইয়া, শ্বদেশ গঙ্ন 
বৃত্তান্ত তাহাদিগের গোচর করিলেন। জাশ্রমবাঁসিগণ, রাজ- 

বির সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, 
এবং সকলেই তাহাকে ্বদেশ-গধনের অনুমতি গ্রদান করিলেন। 

” বিষ্বাতা, যাহার ভাগ্যে যেরপ লিবিয়াছেন, তাহ। 
আবপান্তাধী ও তাহা! কফেছই থগ্ুন করিতে পারে না। কম 
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যিনি বনবাসী সন্ন্যাসী, অনায়াম-লন্ধ ফল-মূল দ্বারা জীবন ধারণ 
করিয়াছেন, আজ তিনি রাঙ্গেশ্বর হইয়া মনের আনলে 
রাদ্াশানন করিতে চলিলেন। আত্ম সোভাগ্য-ক্রমে মহ্থাত্া 

ছামৎমেনের পুনরভ্যুদয় হইল। 

অনস্তয় মহারাজ ছ্যমৎসেন আশ্রমান্তর গমন করিয়। 

ভক্তি-সহক রে তত্রতা খধিগণের চরণ-বন্দন! করিলেন, এবং 

মুনিগণ-কর্তৃক সযষাদৃত হইয়া! বিনকপূর্ণ বচান কছিলেন, 

«হে মহাত্বাগণ! আমি শান্দেশের অধিপতি ; আরৃষ্ট- 

চক্রের পরিবর্তনে অন্ধ ও রাজাচ্যুত হইয়া! বনবাসী হইয়াছিলাম। 

দৈথান্ুগ্রহে আমার অন্ধত্ব মোচন হুইয়াছে। এক্ষণে, আমার 

পূর্বাতন প্রধান মন্ত্রী আমাকে রান্রপদে গ্রতিঠিত করিবার ভন্ঠ 
দুত প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব, এক্ষণে আপনার! প্রসন্ব- 
হইয়া বিদার দিলে আমি শ্বর।জ্যে প্রত্যাগমন করি।” 

আশ্রমৰ।সী খধিগণ মহাত্মা ছ্যষৎসেনের সৌভাগা-রবিয় 

পুনরন্থযদয় ধেখিয্না! সাতিশয় সন্ত্ট হইলেন। এবং তাহাকে 
সমুচিত সম্ম'ন-সহুকারে শ্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের অন্ধুনতি করি- 

লেন। অন্ত মহারাজ ছ্যমৎসেন মুনিগণের নিকট বিদায় 
গ্রহণ পূর্বক, পত্বী, পুত্র ও পুত্রবধূুকে সঙ্গে লই রত্বময়-" 

রথে আরোহণ করিগেন। এবং মহানন্দে সৈন্যথণ-সমতি- 

বাছায়ে খায় নগরাভিসুথে গমন কন্সিতে লাগিলেন। 

এদিকে মহারান্র শ্বরাজ্যে আগমন করিতেছেন, এই সংবাদ 

সর্বত্র প্রচারত হইল। শানদেশবাদী প্রজাবর্গ স্ব হব আবাসে 

মনের উল্লামে উত্নবশৃচক ক্রিয়াকলাপ আস্ত করিল। রাত্র- 
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ভবন আনন্মকোলাহলে ও মৃদঙগাঁদর ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। 
নিরন্তর 'মভারাতের জয় এই শব্দে নগর প্রতিধ্বানত হইতে 

লাগিল, এবং পল্লব, পুঞ্পমালা ও পতাকা দ্বারা নগর 

স্ুসন্ফিত হই অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। ফলতঃ পরম 

ধার্ডিক রাজ ছ্যমৃংসেন স্বরাজ্যে গ্রতিষ্ঠিত হুটবেন, ইছাতে 

গ্রজজাবর্থ যে কিরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত| কর! 

যায় না। মহারাজ ছ্ামংসেন অন্ুচর-বর্গ সমভিব্যাছারে 

নগর প্রান্তে উপস্থিত হুইয়। দেখিলেন। নগর আননাময়। ও 

হর্ষ-কোলাহলে পবিপূর্ণ, প্রজাবর্গ বিবিধ বেশ-ভূযায় বিভৃঁষত 

হইর। মনের আনন্দে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতোছ্ব। স্থানে স্থানে 

বারিপূর্ণ কুস্ত মাঙ্গলিক চিহু্ূপে শোভা! পাইতেছে); রাজ। 

ছাষতসেন গ্রজ্জাগণের এবংবিধ রাজাভ্ার্থমোপযোগী আয়োজনাদি 

ঈর্শন করিতে করিতে পরমানন্দে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ও মন্তরান্ত ব্যক্তিগণ নমবেত হইয়া! তাহাকে 

যথোচিত সন্মান-পহকারে আপনাদের রাজা বলির! গ্রহণ 

করিলেন, এবং গুভ দিন ও গুভলগ্নে তাহার অভিষেক কার্ধ্য 

সম্পঞ্জ করিয়। তাহাকে রাপপণে গ্রতিঠিত করিলেন । 



মহারাজ ছ্যমংসেন রা'-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপত্া- , 
নির্বিশেষে প্রন্জাপালন করিতে লাগিলেন | তাহার শাসন গুণ 

কি নগরবাসী, কি জনপদবাসী লকলেই অচিরে পরম সুখ লাত 
করিল এবং তাহাকে পিতার ন্যায় তক্তি করিতে লাগিল । 

কাগক্রমে তিনি বার্ধক্যে উপনাত হইলেন । শরীরের সঙ্গে 

সঙ্গে তাহার মনোবৃত্তি নকল বিক ও নিগ্ডেজ হইতে লাগিল।* 
তখন ভিনি মনে মনে এইরপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 

এপ্রঞ্গারঞ্ন কার্ধয অতি ছু: সামান্য পরিশ্রমেই আমার শনীর 
ক্লাপ্ত ও চিত্তাবসাদ উপস্থিত হইতেছে, এ অবস্থায় রাগকার্ধ্য 

পর্ধযালোচন। কর! আমার সাধাতীত। অপর দিকে অস্তিমকাল 

পর্যয বৈষয়িক সুখে উন্মত্ত থাকিয়া! গারত্রিক চিন্তায় বির 

হওয়া নিতান্ত জখৈধ | অতএব, এক্ষণে সর্বগ্তণাকর পুত্রহত্তে 
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সাজাভার সমর্পণ করিয়া, পার্জিক মঙ্গল চিন্তার বার্ধক্যকাল 

অতিবাহিত করাই শ্রেয় ।% 

রাঙ্গা বনে যনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অভিলধিত কার্য্য 

নির্ধারণ করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া! কছিলেন, 

“এক্ষণে আমার জর] উপস্থিত, এ অবস্থ/য় মনোবৃতি নকল 

নিতান্ত নিস্তেজ ও অবসর হইয়াছে, জার আমার রাজকাধ্য 

পর্যালোচনায় ইচ্ছা নাই; এক্ষণে রাজলক্দদীকে পুক্র-হন্তে 

সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর-চিস্তায় মনোনিবেশ করিধ-__ইহাই সঙ্কল্প 

করিয়াছি । রাজ্াশাদন ও প্রজাপাপন করিতে হইলে ধে সকল 

উৎকৃষ্ট ওপ থাকা আবশ্াক, বৎস সত্যবানে তৎসমুদয্ই লক্ষিত 
হয়, এবং প্রজাষগুলী। ও সুশীল সত্যবানের গুণে বিমোহিত 

হইয়া। তাঙকার অশেধবিধ সুখ্যাতি করিয়। থাকে। এক্ষণে 

' আপনার অভিগ্রার অবগত হইলে কল্য প্রাতে প্রজামণ্ুলীর 

মত্তামত জিজ্ঞাস! কর! যাইবে ।” মন্ত্-গ্রবর রাজার এই কথ! শুনিয়! 

সাতিশয় সন্ধপ্ট হইয়া! অশেষ সাধুবাদ প্রদানপূর্ববক কছিলেন,__ 

“ছে রাজন! আপনি ঘেকূপ অভিগ্রার প্রকাশ করিয়াছেন, 

ভাছাতে কি গুরবাসী কি জনপদধাসী সকলেই পরম প্রীতি 

লা করিবে ; ভ্ভাহার| সঙ্কুচিত ভাবে কখনও কখনও বলিয! 

থাকে, "আমাদের মহারাগের রাম্রাতোগবাদন! কি এখনও 

পরিভৃধ হয় নাই ? এক্ষণে উপযুক্ত পুত্র সত্যবানের হস্তে রাজ্য- 

ভার মমর্পণ করিয়া, বানপ্রস্বধর্থাবলন্থনপূর্বক পারজিক মঙ্গল 

চিন্তায় কানধাপন করাই তাহার কর্তব্য কার্য ।' আনি প্রজা 

বঙ্গের জভিষত অনেক দিন হইতে অবগত্ত আছি। জামর়! 
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ইতিপৃর্ক্ে ভাবিয়্াছিলাম যে, এ বিষয়ে আপনাকে অগ্ভুরোধ করিব; 
কিন্তু অদ্য আপনার এই কপ! শ্রবণ করিয়া আমর! যার পর নাই 

আছ্লাদিত হইলাম; আপনি স্থুশীল ও সর্বশান্ত্রর্শী সহ্য- 

বান্কে রাক্যাভিবিক করিয়! পূর্ণমনোরথ হউন 1» 

পরদিন মহারাক্ম ছ্যষ্ৎদেন রাঙ্জাসনে * উপবিঃ হইয়! 

মভাদ্বর্গকে মক্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে সভ্যগণ 1 এক্ষণে 

আমি জরাগ্রস্ত হইয়াছি। এ বয়সে সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য 

সম্পর করির। গ্রজাগ/ণর সন্তোষ সাধন কর! "মামার সাধ্য নহে; 

কোনগ্রকার শ্রমসাধ্য কার্যে আব খামার উৎসাহ হয় না? 

এবং নর্বদাই চিন্ত-বিন্বম উপস্থিত হয়। এই হেতু কুমার 

মতাবান্কে যৌবরাক্জ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজকাধ্য হইতে 
অবলর় গ্রহণ করিব মানম কবিয়াছি। এ বিষয়ে তোমাদের , 

অতিপ্রায় অবগত হইবার জন্য উৎসুক আছি। প্লাজা হইয়া 

গ্রজাগণের অনভিষতে কোন কার্য করিলে তাহাদিগের 

বিরাগভাজন হইতে হয়। এজদ্য, আমি সাধারণ সমক্ষে এই 

প্রস্তাব করিতেছি যে, তোমরা নরলাস্তঃকরণে এবিষয়ে তোম।- 

দিগের মনোভাব বাক্ত করিলে আমি ত্াছুরপ কর্তবা 

নির্ধারণ করিতে পারি |” 

মারা ছামৎসেনের বাক্য শেষ হুইবা মাত্র সভাস্থিত 

মস্ত্রিবর্গ ও গ্রজাগণ পরমাহলাদিত হইয়া! একবাকো কহিতে 

লাঙখিলেন, “ক্ষার বত্যবান্ সুশীল, সতাবাদী ও জিডেজির 
এবং দয়-যান্িণ্যাদি সদগুণের আধার ; প্রজ্জারঞরনকার্য্ে 

ভিনি জডুত নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন) অতএব, তাহাকে 
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যৌবরাক্যে অভিষিক্ত করিলে আমর! পরম সুখী হইব, 
তাহাতে আর সঙ্গেচ নাই।* 

রাজা, মভাষদ্বর্গের ও গ্রজাগণের এইন্প উৎসাহ-বাক্য 

শ্রবণ করিয়! অতিশয় আহলাদিত হইলেন, এলং কৃল-গুরু ও 
গুরোহিতগথকে ঈঘ্বোধন করিয়! কহিলেন, “বৎস নত্যবানূকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিজ করা যেমন আপনাঙ্গিগের একাঞ্ড 

মানস, প্রজামণ্ডলীর৪ তদ্ধপ, অতএব অনতিবিলম্বে অতি- 

লধিত বিষয়ের অনুষ্ঠানের দিন স্থির করুন |” কুলগুরু ও 

পুরোহিতগণ হর্য-প্রদর্শন-পূর্বক কহিলেন, “হে রাজন্। 

গরশ্থ অতি উত্তম দিন। এপ দিন শীঘ্র হবে না, অতএব 

এ দিনেই সত্যবানূকে ঘৌবরাজো অভিষিক্ত করিয়া! মনোরথ 
, পুর্ণ করুন|” 

মহারাক্স ছ্যন্ৎসেন প্রধান গ্রধান কর্ণচায়ী ও মন্ত্িবর্গকে 

আহ্বান করি কহিলেন, "পরশ্থ সত্যবান্কে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিব, কলা তাহার অধিবাস, ত্বরায় যাবতীয় 

দ্রব্য আহরণ ও দেশবিদেশবাপী আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও 

 প্গ্রজাবর্ধ সকলকেই পত্র দ্বারা নিমগ্থ। কর। রাজামধ্যে যেন 

কেহই অনিমস্ত্রিতত ন| থাকে, এবং ঘোষণা! করিয়া দাও, যেন 

ঠাছার। নিয়মিত দিনে উপস্থিত হয়েন।৮ মহারাজ ছ্যমৎসেন 

সতাসদ্বর্থকে এই নকল উপদেশ প্রদানপূর্ববক, থস্তঃপুরে 

প্রবেশ করিলেন । তিনি বিশ্রাম-ভবনে উপবিষ্ট ছইয়! হর্ষোৎ- 

- সুন্নহদয়ে বিশ্রাম করিতে করিতে ছনৈক ভূতাকে সন্বোধন 
করিয়া! করিলেন, “ন্তবরায় সত্যবানূকে এখানে আনয়ন কর। 
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ভৃত্য রাজজ্ঞার হশবন্তী হইয| কুমার স্ত্যবানেব নিকট উপ 
স্থিত হুইল, এবং অতিবাদন পূর্বক ক্ভাঞ্চলিপুটে নিবেদন 

করিল, "যুবছাছ | মহারাজ আপনাকে বশ্রাম ভবনে আহ্বান 

করিতেছেন।' নক্যবান্ পিত্র দেশ শ্রবণে ব্যগ্রাচন্ত ছইয় ্ববায় 
দেই স্থানে উপস্থিত হহলেন, এব, পিতৃ চঁষণে প্রণাম কবিরা 

সন্তুখে দায়মান রহিলেন। রাঙা বর্বগু -সম্পয় পুত্রকে 

নধাগত দেখিয়া বসিতে অনুমতি কাখলেন। সত বান পিতৃ 

নন্গিধানে উপবিষ্ট হইলে ছ্যমৎমেন প্রোৎছুল চিত্ত গদ্গদ 

বচনে কহিলেন, “ঘন! তুমি জামার একমাত্র পুত্র, সর্ব শান 

আধ্যরন করিয়া এক্ষণে হূর্বচ রাজ্যভার বহনে সক্ষম হইয়াছ। 

এজন, কল্য জধিবাস ক্রিরা লদাপন কবিধ1, পবস্থঃ তোমাক 

যৌবরাজযে অভিষিক্ত কবিব মানস করিয়াছি । অতঃপর ভুফি 
রাজকার্যে দীক্ষিত হইয়া পরম স্বথে প্রজাপালন কর। 

প্রজাপালন কার্ধ্য জতি হন্জহ) এ নিষিতত তোমায় তথ্িষয়ে 

ফিছিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, যনোযোগপূর্বক শ্রবণ 

কব।স্্যাজ্যশাসন ফিতে হলে রাজার খনেকগুলি গুণ থাক! 

আবশাক , তাহাকে অসাষানা বিদ্যা বুদ্ধি, দয়া, দাক্ষিণ্য 

ধৈর্ধা, গাস্তীর্ধা, প্রত্ভৃতি নাগণের একাধার হইতে হয়। 

কাছার উপর বাবতীর প্রজার ধন, প্রাণ ও য'দমর্ধ্যাদ। রক্ষায় 
ভার মমর্গত খাছে, ভাঙার কর্তবামাধন যে কতদূর গুরুতর 

তাহা বলা ধায় না, তাহাকে অনলগ, ধার্থিক, অপক্ষপান্তী ও 

ধিতেজিয় হইতে কর। দতওব, বৎল। তুমি অন্গুবোধ »। 
খিজভারে বশীভূত ছইয়ণ, কছাচ পঙ্গপাতিত্ব ব] রাজ-ধর্থের 

্ 



: ৮৬ সাহিত্রীতরিতত। 
অন্যথাচরণ ররিও ল1। প্রজার সাজার নকল সুখের আস্দহ, 

- প্র্থায় গনস্তিমতে কোন কার্ধা কর] রাষ-বিরুদ্ধ। বে বাজ! 

শন্হক. জাশ্রহ রান হতেন, তাহার রাজলগ্মী অচিরকাল 

হংহ্য-অন্তর্থিত হন। রাজছত্রধারী সরপতি আমোদ-তিয় হইলে, 
গ্বহার মহফোগগী বঁকিরা যাধা়ণ মমকে ভাছার নন্মান রক্ষা 

করিবে পানে 'ন1) জতএব, রাজ! কখনও পরিহাস- প্রিয় 

হইবেন ন।। স্বাজ! হই! অস্থ্জীবী ব্যক্তিগণের সহিত সর্বাঘ। 

হাধ্য পরিছান করিলে, তাহারা গ্রশ্রযপ্রাপ্ত হইয়া, রাঝাজ। 

ছবহেলৰ গুর্ধাক তাহার, অবনানন! ঝরে। রাজাক্| প্রতিপালন 

করা তাছাদিগের কর্তব্য কার্য) বলির মনে হয় না। তাহার! মা- 

হধ্যে বন্ধুভাৰ রাজাকে তিরস্কার করিতেও লঙ্কা! খোধ. করে 

₹1। ছালস্য-পরভন্ত্র হইয়া কর্তব্য কাধ্যে উদ্ায়হীন হওয়া 
গাজা উচিত নছে। প্রজার সন্তোষ নাছনই নৃপত্ধিগ্ণের 

ফুখ্যান্ছেশ্য ও জরশ্যফর্তষ্য। রাজ! হইন। রজাপালন ও প্রজা" 

ঝঙন কারে নিষেরমাহ শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, সে রাজ্যের 

কাচ শ্রেঃঃ বন্তাবন থাকে না। বিপক্ষগণ বিপদ-্রন্ধ হইয়া 

'শঁহাপা হইলে, ছয় কান করিয়া জাহাডিগকে রিপ 

হইতে উদ্ধার করিবে, কিন্তু কছাচ ত্বাহাদিগাকে বিশ্বাস 

করিবে হা) খ্বহা বিহ্য, পরম বন্ধুর নিকটে প্রকাশ 

করিবে ন1$ বর্ষা! সযাচরখ ছায়া এজাদনূহের রাক্োষসাধদ 

গু সুছিনেজসা। সহিত হাজ-কার্থঃ পর্যালোচা। রুরিযধ। 

টি খানার অনার ব! ব্রিক ৬০ এদ কার্টে 

কাটি হলেন . রিও স11” হাজি! হবে, "হে 
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পু যতাবানূকে অইন্ধপে লানাবিধ হিভোপদেশ প্রগান 

করিলেন । 

তদন্ত স্যবান্ পিতার উপদেশবাকায শিক়োধার্ধয 

ফরিরা যাতৃদেবীর দর্শনাতিলাবে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ 

করিলেন এবং' ভংসগ্িধানে উপস্থিত হই দেখিলেন, তিনি 
আপনে উপবিষ্ট হই! দিমীপিত-নক্নে অভীষ্ট দেষের আরাধন! 

করিতেছেন । সত্যবান্ গরলম্গীকুতবালে মাতার চরণে প্রণাষ 

করিয়া পুরাভাগে দ্টায়মান রছিগেন। দুধাংও-সন্বর্শনে 

চীকোরীর চিত্ত যেমন আনন্ফে উৎফুলপ হু, ততপ রাঙ্জী 

চগুকুন্মীলনপূর্বক প্রাগাধিক পুক্রের মুখচন্ত্র নিগ্রাক্ষণ 

করিয়! অধিকতর পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং গ্েহমন্ব ষণুর 
বাক্যে ছিজ্ঞানা করিলেন, “বৎস! জাঙজি পুরবাধিগণেক দুখে 

খে আনন্দ-নক কথ গুনিঙ্গাথ। তাহা! কি সত্য? মহারাজ 

নাকি তোমায় রাজপঞ্জে 'ভিযিক্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত যত 

পারলৌকিক ম্গন্তার্থে যনোলিবেশ করিবেন 1” নত্যকার্ 
বিনীহবাক্যে কহিগেন “হাত! খযাগনি বাহ জুনিয়াছেন, 

তাহা মতা) পিঠদের কথা অধিবাসুজিা। সম্পঞ্র ব্রা, 

পর্বঃ আবার যৌবরান্যে অভিষিক্ত করিরেন + 
ঝাজ্ী গুরধ্খরিেত এই বুধামর রাকা শ্রধগ করিয়া 

গতিগর আহমাদ হইলেন, এবং নহর্ষে কহিতে জাগিহেজ, 

প্যংস নানতানান্। এত দিনের পর বুঝি গুফজনের ভ্ছাশীর্বারি সুদ 
হইল) জামার পরহ:দৌতাথ/ বে) রোজ মায়াকে রাজন্যাকা 
ধলিয়া, নন্বোধথ কারবে।, বৎন,ছধন চুষি রাকরেছ পরিধার 
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করিস! মিংহামনে উপবেশন করিবে, আয সকলে তোমায় নব- 

তৃপতি বলিয়। নম্বোধন করিবে, তখন আমার মনে যে কি 
অভিনব আনন্দোদবগ্ন হইবে, তাহ! বলিতে পারি না। এক্ষণে কুল- 

দেবতাদিগের নিকট কারমনোবাক্যে এই প্রার্থনা যে, তুঙ্গি 

দীর্ঘজীবী হইয়া! সচ্ছন্দ র'জবন্মী উপভোগ কর।» 

রাণ্তী এইরূপ স্েভপূর্ণ মধুর বাক্যে প্রাণাধিক পুত্রাক ন্ট 
করিয়া, গ্রফুল্লান্তঃকরণে অস্তঃপুরবাসী পরিচারকগণকে আহ্বান 

পূর্বক তাহাদিগের প্রার্থনানুরূপ অর্থদান দ্বারা সন্ত 
করিতে লাগ্গিলেন। ডৃতাগণ প্রচুর অর্থলাভে সন্তুষ্ট ভইয়া, 
মনের আনন্দে গৃহে গমন করিল। পরদিন নগরমধো প্রজাগণ 

মহানন্দে আনক্ফোৎসব করিতে লাগিল এসং তাহার! 

প্রছুল্বদনে বলিতে লাগিল, “কলা কুমার সত্যবান্ রাজ! হ্টপেন, 

অদা তাহার অধিবান।” এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, নগর- 

বাসী সফল লোকেই, মহানন্ধে মাপন আপন আবালে উংসব- 

সুচক কার্ধা করিতে লাগিল। অস্তঃপুব-মদ্িলাগণ, সতাবান্ 

বাজ] হইবেন গুনিয়া আহ্লাদে পুলকিত ও মল 

কামনায় দেবারাধনে ব্যাপৃতা হুইলেন। তৃত্যগণ রাত 

মনোহয় বেশ ভূষার সজ্জিত ইরা, মনের আলনে। ইতস্তচঃ ভ্রমণ 

করিতে লাগিল। ক্রতি-নুখাবহ বাদযধ্বনিতে ও আননাময় 

উৎসব কোলাহুলে রাজভবন পরিপূর্ণ; পুরবাসিগণ সকলই প্রফুল্- 

চিত্তে ও মুক্তকণ্ডে “নবভূপতির জয় ছউক” বলিয়া মহানন্দে মত্ত 

ছঠল। ফলতঃ সে দিবম পোঁক, ছুঃখ, ধেন এ নগর হইছে 

এফাবায়েই জন্তহিতি হইয়াছিহা। 



সাবিভ্রী-চবিত। ৮৯ 
শপ শি শ্পাপাপাশাশাশাশীশশীশী শীট সপ 

অথ্য যুবরাগের আভাবক। বাঁজান্তাুদারে রাজদ্বার অবা- 

রিত, দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতি কোন লোক্েরই গমনের প্রতি- 

বন্ধক নাই। সকলেই নির্বিচ্ঘ বাজ-মনলিধাণে উপনীত হইয়া, 

যাহার যাঙ্গা অতীই প্রার্থনা কিন্ত লাগিল, মগ্গারাঞ্জ মনের 

উল্লামে অকাতরে দীন দরিদ্রদিশকে প্রাথমাঞ্প দান করবা 

তাহাদের বাদন! পুর্ণ করিতে পাগিলেন। কেহ অহীষ্ট ভূমিলা 5. 
কেছ প্রচুর অর্থলাত, কেহ বাবাননান্র€প বস্ত্রঙ্গাত কগিরা 

ছর্ধাতিশয়ে প্রতাগমন কহ্লি। অন্রচববর্গ বিচিনু বেশভূষায় 

ক্ষত হইয়া মনের আনন্দে বিচরণ কারতে লাগি, বন্দিণ« 

কারামুক্ু হইশ্ব! প্রেমানন্দে গৃহাভিঘুখে গমন করিশ । প্রাণিগণ 

“নবভপতির জয় €উক* নপিয়া-মানন্দে কোলা কবিজে 

লাগিল। নগরবাসি গ্রজ্জাধর্গ কুমাবের রাঞ্াঁভিষক শুনিষ 

মনের আনন্দ প্রতিগৃ্হ মঙ্গলাচরণ ও উৎ্মব কার্ষে প্রনৃত্ত 

হইব চপিতে লাগিল, “কুমার সত্যবান আমাদিগের 

নবভভপতি হইয়া, মহারাজ দ্রামংসোনর ন্যায় পুজ্রব প্রম্নাপালন 

করিবেন । তাহার সুশাসনে আমব নুখসচ্ছু্দ কাল যাপন 

করিব” রাঙ্গের সর্বত্রই এইব্ূপ মানন্ম ধ্বনি কাতিগোটর, 
হটডে লাগিশ। 

বৃদ্ধ মহারাজ লাকপরম্পত্ান় গ্রঙ্গাবনের এই কর্ণ-পরি- 

ভৃপ্তিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, অপার আনন্দ-সাগরে ভাসমান 

হইলেন এবং আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর, তিনি প্রীত মনে বলিতে লাগিলেন “এত দিনে 

জামার অন্ধ সাথক ও ধর্মাকন্্ম নকলই সফল হইল, বৎস সত্ধযধান্ 



৯৬ সাবিভ্রী-চরিত । 

হয় সস্তানের ন্যার প্রজাদিগের প্রাতপালন, সম্মানিত ব্যক্কি- 

বর্গের মানরক্ষ! ও বদ্ধুবার্গর আনন্দ ংপাদন পুর্সাক পরম সু 

রাজা ভোগ করিন, এক্ষণে আমি পরররা?ণর উপায় চিষ্কান 

অবসর পাইশাম, ধর্সঞ্চয় ব্যনিরেকে পবলোকে পরিত্রাণের 

উপায়ান্তর নাউ, ধাহানা পুলহস্থে নংসাবভাব সমর্পণ করিয়! 

চরমে পরমেশ্ববের আরাধনা করিত পারেন, ঠাাবাই ধন্য ।" 

অনন্তর, প্রধান অমাতা রাজসন্লিধানে উপস্থিত ভইয1 

ভাভিবাদনপূর্বাক কৃচাগুপিপুটে নিবেদন করিল, “মহারাহ্ন 

কুমারের 'সতিষেক-কাল সমাগন, গুভকগর্মব আর খিলম্ব কঝ। 

কর্তব্য নাচ । সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণ ও বাজনাপর্গ বাজাচিন্ক সন্মান- 

মহুকারে 'ম।পনার আগমন প্রগীক্ষা। করিতেছেন। কুলঞ্চরু 

ও পুবোচিতগণ অন্যানা সমস্ত কার্ধ্য সনীধ। করি [বদ'র 

পার্থে উপরি আছেন। আপনি তথায় উপস্থত হইগা, অগ্রমি 

প্র্গান করলেই, চারা যখানিধি কর্ধণ্য সমাধা কবিষা, 

সত্যবানে রাজসশ্বান প্রদান কারবেন। অতএব আপনি ত্ববায় 

শ্রতাস্থণল আগমন করুন ।” 

রাজ। ছামহসেন, 'পুল্তর বাঞ্ছ। হইলেন, এমন স্থুণের দিন অংধ 

কি হইবে' এট ভাবিয়া মনের আনান? বিহবল হইয়া, কল্প- 

তরুগ ন্যায় দীন দরিদ্রগণের মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ করিতেছিলেন, 

এমত সময়ে মন্ত্িমুখে উল্ত বাক্য শ্রবণপূর্বাক হর্ষোংকু্ল- 

নে সভান্থলে উপস্থিত হইলেন। মগাসীন বাক্তিগণ সঙন্মে 

দণ্ডায়মান হই! তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তিনিও 

ভাহাদিগকে যখোচিত নধদ্ধনাসহক।রে হস্ত প্রদাহণ করিয়। 



সাবত্রীচরিত। ৯১ 
শশা সত শী ৮ পিছন শশী শি শশা সা শপিশিপ 

াপন গ্রহণ কখত অনুমতি প্রর্দান করিলন। স্বতিপাঠকগণ 

'মহাবাজব জব হক বদ্য', শনপূৰ স্ববে স্মৃপ্তিপাঠ ককিনে 
লগিল। কুশাচাধ্যগণ ব'জসমাক্ষ উপনীত হইয়া বিনীতভৰে 

নিবেদন কাল, “এক্ষা'ণ মগাবাজের অনপনতি হইাল্ই আমর| 

সমাগভ মুনি, খর্য ও বাঞ্নাবর্গের অন্তমতি গ্রহণ-পূর্ধক বিচির 

(বশসৃনায় বিভূনিত কুমার সভাবান্াক রাগচ্ছত্রপরিশাতিত 

ব্রময় গিংহাসনে উপবেশন করাউয়া উৎসবকার্যা সমাধা কবি 

রাজ! কৃশাচার্যোর এই এুতি-সুখকর বাক্য শ্রবণে 

পরিতৃপু হম! কঠিলেন, “্জাপনাবা সভাসদবন্পণার 'অন্ভমত্ি 

গ্রইপপূরিক সনকাধা সম্পশ্ল করুন।” ক্রা্ণগণ রাঙ্গার 

অগু্ঞান্রনে সভামীন বক্ষিন্রান্দর অ্মতি ইহা, কমার সত্তা 

বানেব ভন্দবাঁবণ পূর্বক সেই পুষ্পমাল! পরিশোভিত রদ্বমর 

বাজ-দিংকাদনোপরি উপপ্বশন করাঠালন। চারিদিক হইতে 

'নুবধাঞ্ সতাবানেব জয়+ এইরূপ হর্যকালাঞ”্ল রাজভবন প্রণ্তি- 

ধ্বনিত হউগা ৬ঠিণ, অক্রনাগণ পুষ্পবৃষ্টিব ন্যায় যুববান্ধর মস্তকে 

মঙ্গল চক শাগাঞল বর্ষা করিতে লাগিল। অনবরত্ত চর" 

দিকে নৃত্য গীহ শদা হচতে লাগিল, সকস্রেই মুখে আমোদ 

৪ 'আছলাদের সম্পৃ? লঙ্বণ লক্ষিত ৪ইতে লাগিল, পুরবা সিগণ 

রান্র-মঙ্গলণ্থে প্রচিগুক্কে সঙ্গগক্চক ক্রিয়াকলাপ সমাগন করি 

হষ্টমান চবিভার্থতা লা কবিল। অর্পিগণ প্রার্থনাধিক অর্থ 

লাভ কবিয়া। মঠাগাছ্ সাবানের জয় ঘোষণ] কবিত করিতে 

প্রন্থান কপ লাগিল। এই রূপে মহানমারোছে অভিষেক- 

কাধ্য সপম্প্ন হইলে বিদশাগত কাজন্যবর্গী ও আশ্রমব'সী 
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মুনি) খব ও রাঝর্ধিবর্থ বৃদ্ধ তৃপতিকে সাদর সম্ভাবণে মাশী- 

চন প্রযোগ-পুর্বাক বিছা লয় স্ব হব প্রদেশে ও আশ্রমে 

প্রতিগমন কবিতে লাগিশন । 

পুল্ননংলল! শ্বো। ঘগ্ংপুরে পুত্রের হিশজামনাষ দেবদেবব 

পুন্ধার্টনা মম'পন কবিষা গ্রীতিগুকুল্নমনে প্রিষতমা বধুর সহিত 

কথোপকথন কবিতেছিলেন, এমন সমগ্র যুববান্জ সত্যিব'ন্ 

আগ্তপুর প্রবেশ করি, জননীব চক়্ণবন্দনা কবিলেন; বাজম।তা 

শৈব্য প্রণত পুত্রণক লিগ্ধনণনে নিরীক্ষণ কবিয়া পবম 'আঙনা।দত 

হইশেন, তাহা গ্নেহ-বিক!লত নধন মানন্বাশ্রু-পবিপূর্ণ কইল। 

অনন্তর তিনি গর শ্ বচন কতিলেন, "থৎস। আজি কল- 

দেবা প্রলন্ন হইলেন, গুরুজনের আশার্বা? ৪ মতারাগ্ের 

জন্মতস্তরীণ সুতি কলবী হুহল, শুদ্ধাচারিণী বধূ সাবিত্রীর 

ব্রচানষ্ঠান ও ধর্দার্চনাও নকশ তইল। বধু সাবনত্রীগ পুণাফাল 

আক্রি তোমাকে ব্'জপদে প্রতিষ্ঠিত দেপিয়া নয়ন চাঁবনাথ 

ও চন্ম সার্থক হইল । মাত: দাধত্রী | তুম সাক্ষাৎ লক্্বীন্বঝপা, 
আমি পূর্বাগস্মে অনেক তপন্যা ক্রিয়াছিলাম, সেই তপস্যার 
ফলেই [ভানাকে বধুনপে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে, গ্রাথন! 

করি, ভোমর পরম হু/থ রাঙ্গপন্্ী উপভোগ করিরা। পুত্র ৎ 

গ্রঙ্জাপালন কর। তোমাদের কাঠি যেন দিগ্পিগন্ত-ব্য।পিনী 

হয়।! 

মহারাঞ্জ অশ্বপণি, মারার নিকট স্বধেশগমনে বিদায় গ্র্থণ 

করির। ও সন্গেছখচনে জামা তাকে মঞ্গোধন করিয়া কহিলেন, “বতল। 

মছারাঙ ছ্যমংসেন এতাবকাল রাজকার্ষ্ ব্যাপৃত থা।কয়া, প্রর্থা- 
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গণর প্রতিপালন ও সস্তোষ-সাধন করিলেন, এক্ষণে তোমাকে 

মর্গুণে বিভূষিত দেখিয়। ভিনি ম'দর আনান্দ “তামায় রাজা- 

শালন ও গ্রজাপালন প্রভ্ ত রাঞকার্য সম্পদণন দীক্ষিত করি! 

নিশ্চিন্ত হটাবান। রাজ্যতার গ্রহণ কবিষা। প্রঙ্জাপুপপ্রর সম্তোষ- 

সাধন কর! অতি হুর ; এজনা, তোমায় কিপিং উপদেশ গ্রদান 
করিতেছি । বৎস। তুমি সমস্ত রাঙ্-নীতিশাস্্ অধ্যয়ন করিয়াছ, 

লোকাচারেএ তোমার সম্পূর্ণ আভজ্ঞতা জন্সিনাছে, কিন্তু তুমি 

যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরা?জা অভিষিক্ত ও ধনসম্পন্তির 

অধিক,বী করিলেন, যৌবন ও অর্থ উভয়ই মহান্ অনর্থের 

মূল, যুবা পুরুষেরা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিকষ প্রবুবিকে 

স্থখের কারণ বলিয়া বোধ করে, যৌবনের গ্রারন্ছে বৃদ্ধিবৃত্তি 

কলুষিত হউয়! বায়, ধনমদে আ্ঃকবণ উন্মত ইউযা উঠে, ধন-মদান্ধ , 

বাক্তির হিতাহিত লিবেচন! করিতে পারে না, এবং মন্নধাকে 

মনুষা বলিয়। জ্ঞান করে না ;তাক্কারা আপনাকেই সর্বাপেক্ষা 

শ্রেষ্ট, জ্ঞানী ও গুপবান, বলিয়া ভাষে এবং সকলকেই অবজ্ঞা 

করিয়। থাকে । ধনগর্কি ব্যক্তিরা চাটুকারগিগের তুষ্টিজনক 
বাফ্যে বিমোহিত হুইয়] থাকে, তাহাদের মোহান্ধ বচনে তোমার 

ষেন ভ্রান্তি না জগ, তুমি সকল শান্ত অধ্যয়ন করিয়াছ, অত এব 

তোমার পক্ষে নৃতন উপদেষ্টব্য কিছুই নাই; যাহাতে প্রজা, 
গণের সুখ-দমু দ্ধ ও দৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ স্ুনিয়ম স্থাপন 

করিয়া পরম সুখে যৌবয়াছ্য উপভোগ কর। মর্বগুণসন্পন্ন 

মন্ত্রীর মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া! সকল কার্ধ্ের অনুষ্ঠান করিবে। যে 

ব্যক্তি ছিতাহ্িত বিবেচনা করিয়া! কল কার্য সম্পন্ন করে, তাহার- 
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জুৈশ্বর্য প্রাতরুদিত সৌরকরের ন্যায় ক্রমে পরিবদ্ধিত হইতে 

থাকে, আর যিনি অসং সংসর্গের অন্গীক আমোদে উন্ৃত্ত 

হয়া, সংসন্গর ওুণ বিশ্বৃত ভন, তিনি তচিরকাল মধ্যে 

সৌভাগারক্্ীকে শ্রহন্তে নমর্পণ কারয়া, অতন্তগমানান্থুখ দিবা- 
করের ন্যায় ক্রমে*নিশ্েজ হইতে থাকেন।» মহারাজ অশ্বপত্তি 

ভামাতাকে এই সকল সছুপদেশ প্রদান করিয়া, প্রিয় ছহিতা 

সাবিত্রীর সন্গিধান গমন করিলেন) এবং প্রিয় স্ভাষণে নানাবিধ 

উপদেশ প্রদান কিয়] কহিলন, “মাতঃ সাবিত্তি। তামার 

অকৃত্রিম গুরুতক্তি ও দৈবাহুষ্ঠানে আমি পরম পরিতূপ 

ছঈয়াছ্। আমি পূর্ব্ব ছন্মার্জিভ তপস্যার ফলে তোষাকে 

কনারপে প্রাপ্ত হইয়াভিশাম । তুমি তপোবলে ও পততি- 

, পরারণতাগুণে ধর্শলান করিয়া বত পতির ভীবন দান, এবং 

বিনাশোন্থধ পিতৃকৃল ও স্বণুরকূশের উদ্ধার সাধন করিয়া । 

ভূমণ্ডুলে ধতদিন ধর্মগ্মেব অনুষ্ঠান থাকিব, ততদিনই তোমার 

এই পতিচক্তি নাবীকুলে “ধর্্োপাধ।ান” নামে পরিগণিত্ত 

হইবে ।” মহারাজ অশ্বপতি এইন্ধপে সাবিত্রীফে অশেষ দাধু- 

বাদ ও আশীর্বাদ প্রয়োগপুর্বাক স্থাদেশ। ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

বদ্ধ মহারাজ, পুত্রচস্তে রাভাভার অর্পণ করি যেরূপ 

জানন্দিত তইয়াছিলেন, প্রজাপুঞ্জের মুখে যুনরাজর বুখ্যাতিব।দ 

শ্রবণ করিয়া তদপেক্ষ! অধিকতর আছ্লাদিত কইলেন। তিনি 

এক দন মনে মনে চিস্তা করিলেন, 'আমার সকল সুখেরই 

শেষ হইয়াছে, এ বয়সে ধর্মই আসায় এক মাত্র আবাধ্য বন্ধ 

সংসার সাশ্রঙ্গে লিগ থাকিলে ধর্মাবাধনায় প্পৃহা হইবে না, 
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অতএব, এ আশ্রম-ন্থ পরিত্যাগ কবাই এ্রেয়ঃ, এই ভয়! 

তিনি এক দিন কথ! প্রঙঙ্গে বৃদ্ধ! নন্ছ্ষী শৈব্যাকে সঙ্গোধন 

করিয়া কহিলেন, "প্রয়ে। মানবের ত বনকাল আনর্দি, 

আজি হউক, কাণি হউক, নিশ্চয়ই এ দেহের প্তন হইবে, 

বাল্যকাল, শৈশবকাল ও যৌবন কাল; সকল কালই 

পরম-ন্থখে অতিবাহিত হইয়াছে ; এক্ষণে প্রৌছাবন্থা। মমাগত । 
এ সময়ে ধর্থোপাঞ্জনই আমাদের প্রধান কর্তবা কাধা, 

আজীবন সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়! পার্থিব শুথে 

কালক্ষেপ করিলে, পরকালে দশ. শোচনীয় হইয়া থাকে, 

ধর্মসঞ্চয় ব্যতিরেকে পরলোকে পরিঞ্জাণের উপাগ্নান্তর নাই, 

অতএব এক্ষণে বান প্রস্থ ধশ্মাবলম্বন করিয়া, তাঁথপর্ধ্যটন প্রভা'ত 

ধর্থানুষ্ঠানে জীবনযাপন করাই আমাদিগের শ্রেরঃ” । বৃদ্ধ রাজ! 

এইরূপ ক্বতদক্ষন্প হইয়া প্রিয় পুঞ্তর লতাবান্ ও পুরবাদিগণের 

নিঞ্ট আম্মন্মভিলাষ প্রকাশ করিগেন,। এবং নকলের 

নিকট বিদায় গ্রহণ কথিয়া মন্ত্রীক ধণ্মোদদেশে তীথপর্য্যটন 

করিতে লাগিলেন? এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে তাহায়! 

মানবনীল! সগ্বরণ করিয়া! অনস্তধামে গমন করিলেন। মহারাজ .. 
তাবান্ পিতৃ রাজো অন্গিযিক হইব পরম-স্থথে রাজা পালন 

করিতে লাগিলেন। প্রঞ্জাগণ্ড তার ন্ুশাসনে পঈম-মথে 

কাশযাপন করিতে লাগিল। পরছিংনা, পরদেষ কাহারঙ 

মনে স্থান পাইল ল!; সকলেই পরমাননো কালাতিপাত করিতে 

লাগিল। 

বালক্রমে দ্বাবিত্রীর গর্ভ-লক্ষণ আবিতূতি হইল, পুবাসি- 
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ব্যক্কিবর্থ ও পুরন্ধী! হামিনীগণ এহচর্শনে পরম আহ্লাদিত 
হইয়। কছিতে লাগিলেন, “আমরা অচিরে রাজ্ঞীর ক্রোড়-দেশ 

রাজকুমারে স্থশোভিত দেখিব।” এই আনন্দে তাহার) সকলেই 

আপন আপন আলয়ে মঙ্গগহৃঠক ক্রিয়াকলাপ করিতে লাগিল। 

পুর্ণ গর্ভানস্থার সাঁঘান্য শোক মোহাদি ছারা নান] বিদ্ব ঘটিবার 

সম্ভাবনা, এই জন্য মহারাজ সতথান্ প্রিয় মহ্ষীর সন্ভোষ- 
সাধনার্থ তৎনন্লিধানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। 

উপযুক্ত কাল মমাগঠ হইলে রাজী এক পরম নুন্দর পুত্র 

গ্রসব করিলেন। মহারাজ পুন্রমুখ দর্শন করিয়া পরম আহল[দিত 

হইলেন, এবং পুত্রের ভাবি-গুভসাঁধনার্থ বেদজ্ঞ ত্রাঙ্গণগণ 

কর্তক নানাবিধ মঞ্গলাচরণ করাইতে লাগিলেন। অনাথ দীন 

দরিদ্রদিগের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার জনা তিনি অকাতরে 

 ধনদান করিতে লাগিলেন । কালক্রমে, তিনি শত পুন্র লাভ 
ফরিয়। পরম নখে রাঞ্জাপালন করিতে লাগিলেন। 

মহারাজ সভাবান্, এক দ্দিন সভামগপে মন্ত্িবর্গে পরিবেষ্টিত 

হুইন। সহাপ্য বদনে ক্হিতে লাগিলেন, “আমি পুত্রগণকে প্রতি- 

পালন করিয়। যেক্প স্থখান্থভব করিয়! থাকি, প্রঞ্জাবুন্দের প্রতি- 

গালনেও আমার মনে সেইরূপ সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 

এই সুখের সহিত তৃলন। করিলে আমার এরশ্বধ্য গুখ অতি 
ঝকিঞ্ঃতকর় বলিয়। বোধ হয়।* সতাসদ্গণ মহারাজের 

এই গ্রীতিঞনক বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কছিতে লাগিলেন, “হে 

রাজ্জা, প্রজার ভুঃখে ছুঃখ ও সুখে সুখ অন্তভব করেন, তীছার 

প্রাহগ্সী বনবাসে অবস্থান করিয়া পরষ আনন্দ জনুভব করিয়! 
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থাকে । আর যদি রাজ। প্রদ17+ ন! হঠয়া, কেবল প্রজাদদিগকে 

উৎপাডন দ্বার! আম্ম2”্খ “বিপু হয়েন, ভবে ভ।হার বাক্গা 

অ'চবকাল মধ্ধ্য লবগ্রপে হয়। আপণাপ বাজ্ঞাশাসন ও 

প্রজাপালন অনানা বা5গদেদ চাদশৃষপ।” নহাবাঙ্গ সত্যবান 

মন্থিংগেব এই দমকল কথা প্রবণ ককিয়া 'কভিলন, “হে মুক্্রি- 

প্রণব । বরোধিকভা £দুক্ আনান মনোবুগিপ উত্তেজনা শক্তি 

ক্রমশঃ হাস প্রাপু হইয়াছে, পক্দান কার্যে আবিকক্ষণ মনে নিবেশ 

কবিতে পাখি না! সামালা চি্বাহেই আমাল বিরকির উদয় 

হয়, এ জন্য গ্রজপুধের বিপাগ উৎপাদন হইতে পারে। এট 

£হতু মনে মনে চিন্তা করতেছি, উপযক্ত ভে পুলের হগ্তে 

বাজাভাঙ সনপণ কলিদা। কুলধন্ম(ন্লারে ধর্মাবাধনার জীবল- 

যাপন কর্তি 1” মল্িগণ ম্হাবাণজব এই কথা শ্রবণ করিছ। 

কহিলিন, "রান আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

স্তাহাতে আপনার এপ শাবুদ্ধি না হইবে কেন 2 স্বর্গীয় 

যহাক্সাগণ যেবপ রীভান্ুসারে ৮বমবস্তায় জীবন যাপন করিয়া 

গিয়ছেন, আপনিও বে 5ৎপ্রদ্শিত পণ্চ অবলম্বন করিবেন, 

তাহার সন্দেং নাই।' 

এইকূপ কৃতনন্ক্গ ঘর! মহ্থাবাজ মগাসমারোছে সব্ধসদজে, 

উপযক্ত ন্যে পুত্রের হস্তে রাজ্জাভার সমর্পণ করিলেন, এবং 

ভাহাকে নানাবিধ সছপদেশ প্রদান করিয়া অন্থঃপুরে গমন করি- 

লেন। পরে প্রিয় যহিষী নাবিত্রীনক সম্বোধন করিয়া কছিঝেন, 

এপ্রয়ে 1 মনুষ্য, জন্ম-গ্রহণ করিয়। যে সকল স্থখ উপভোগ কার! 

থাকে, তাহা আমার ভাগো যথেষ্ট হইবাছে। আর এই মায়ামগ্ন 

১, 
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শী স্্পীপাসেপেস্পপপিপীীশীপীপাট শশী শশা শী 

সংদারজালে আবদ্ধ হইয়। চিস্তারত চিত্তে ্ীবন যাপন করিতে 

হচ্ছা হয় না। এক্ষণে পারতিক মঙ্গল চিন্তায় শেষ-দশা। অতি- 

বাহিত করিব, অভিলাষ করিয়াছি। তুমি রাজমাতা হইয়া পুভ্রের 

সুৈশ্বধ্য দশনে পরম স্থুথে কালযাপন কর, আমি অচিরকাল 

মধ্যে এ মায়াময় সংসার পরিত্যাগ পূর্বক বানগ্রস্থ ধর্্মাবলম্বন 

করিব।” 

সাবিত্রী সত্যবানের অভিগ্রায় অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ 

মৌনাবলগ্বন করিয়া বহিলেন, চক্ষের ভলে তাহার বক্ষঃস্থল 

ভাসিয়। যাইতে লাগিল, পরে তিনি অতি কষ্টে শোকাবে 

ধবরণ করিয়া মৃদ্ধ বাক্যে কহিলেন, “নাথ । আপনি বাজ্োশ্বর, 

মন্থুযু-জীবনে যে সকল সখ সমৃদ্ধি প্রার্থনীয়, তাহা সমস্তই 

ন্দাপনার হয়াছে, এক্ষণে আপনি এঁহিকের সকল সুখে পরি- 

তৃপ্ত হইয়। পরলে(কে পবিত্রাণের উপা়্ চি্তা করিবেন , কিন্ত 
সসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্খ অবশম্ধন না 

করিলে কি সে উদ্দেশ্য সফল হইবে ন17 রাজ। সাবিত্রীর 

অভি প্রান অবগত হইয়া কহিলেন, “প্রয়ে! সংসারের অশেষ 
প্রলোভনে ধশ্খানুষ্ঠানে অনেক ব্যাঘাত হয়, এজন্য খষিগণ 

অরণ্যবাসের জন্য উপদেশ দিয়া থাকেন ।” পতিদেবত। সাবিত্রী 

তাহার এই ব্যাখ্যাতেই পৰিভ্প্ত হইলেন এবং বিনীত বচনে 

কহিলেন, "দেব । আমি বেদবেত্তা আচাধ্যগণের মুখে গুনিয়াছি, 

পুরুষ যতদিন পরিপন্প পাশে আবদ্ধ না হয়েন, ততদিন লোকে 

তাহাকে অর্থাক্স বলিয়া উল্লেখ করে, পরে সেই পুরুষ উদ্ধাহ্- 
সুত্রে আবদ্ধ হইলে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হন। পিতা সর্বসমক্ষে 
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সাক্ষী করিয়া আমান আপনাকে সমর্পণ কবিয়াছিলেন। 

আর আপনিও আমাকে গ্র্ণ করিয়া, আত্রীবন রক্ষণাবেক্ষণ 

করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই পবিভ্র স্মিলনে আমি 

আপনার সহ্ধর্ষিনী হইয়াছি। এক্ষণে, আপনি আমাকে 

অকিঞ্চিংকর সাংসারিক সপের প্রলোভন দেখাইয়া ঈশ্বরের 

আরাধনাব নিমিত্ত একাই বানগ্রস্থ-ধশ্মাবলম্বন কবিতেছেন। 

কিন্তু, আপনি ধর্মজ্ঞঃ এ দাসীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া 

আপনার কর্তব্য নহে। হে বাঞ্জন্। আপনি স্থবিজ্ঞ ও 
স্থবিচারক ; ন্যায়সঙ্গত কার্যে আপনাকে অনোর অপেক্ষা 

করিতে হয় না। এক্ষণে, আপনি কি প্রকাৰ ধন্মাচরণ করিতে 

উদ্যত হুইজ়্াছেন ? নাথ । ঘে সকল ব্যক্তি আত্মর্ৃত প্রতিশ্রুত 

বাক্য বিশ্বত হইয়া আম্মীয়গণের হু'খের কারণ উদ্ভাবন 

করে, তাহাদের ধর্ানুষ্ঠান কথায় পরিণত হয়। স্ত্রী 

পুরুষের একাত্ম-ভাবই দাম্পত্যসন্বন্ধ। যে সকল ব্যক্তি সেই 

সম্বন্ধ রক্ষা করিতে অক্ষম, অনশনে বনে ব| পর্বত গুহান্ 

অবস্থান করিলেও তাহাদিগের ধর্মোপার্জন হয় ন]। যাহার 

আত্ম! সদা চিস্তানলে দগ্ধ, সে ব্যক্তি কদাচ আত্মার সংযম করিয়! 

ধর্থোপার্জন করিতে পারে না। মনুষ্য, জন্মগ্রহণ করিয়া পিতা, 

মাতা, ভ্রাতা, তগ্বী প্রভৃতি লইন্না একত্র বাম করে, কিন্ত 

সকলেই আপন আপন কর্মাহুরূপ ফলভোগ করিয়া! থাকে। 

ংসারের কেহ কাহারও পাপ পুণ্যের অংশ গ্রহণ করে না, 

কেবল গতি-পরায়ণ। রমণীই পতির পাপ-পুণ্যের অংশ গ্রহণ 

কবিয়া৷ থাকেন, তিনি পতি-সহবাস ব্যতিরেকে স্বর্বাসেও 



১৪৩ সাবিত্রী-চরিত। 
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ভৃপ্তিলাত করেন ন1। পতি, পাপাত্বা ও কদাচারী হইলেও 

সাধবী স্ত্রী কার়মনোবাকো দেই পতির দেবা-শুতনা করিলেই 

ভাছার ধর্মরক্ষ! হয় ॥ পিই স্ত্রীজাতির গতি, মুক্তি ও সকল 

ছুথের আধার ॥ এই চিন্তপ্রযোদক মনোহর অট্টালিকা, পুত্র 

গণের আধিপতা, এবং হঙ্ব-হস্তী প্রতি অতুল প্রশ্বর্যা, দকলঃ 

আঘার পক্ষে অনিত্য ও অকিঞ্চিংকর, আপনার অদপনণে 

কিছুই আমার স্থখঞ্জনক বলিয়া বোধ হইবে ন11” 
“আমি স্ত্রীক্জাতি, পতি-সেবাই আমার জীবনের মধ্য 

উদ্দেশ্য! আপনি যখন সংসার স্থথে বীতম্পৃ হইয়া, বান প্রস্থ 

ধর্মাবলঘন-পূর্ববক বনে গমন করিতেছেন, তখন সঙ্গে থাকিয়! 
পরিচর্যা দ্বার! আপনাকে সুখী করাই আনার পরষ ধশ্ম, 

আমি পুভ্রগংণর অহুল খ্রশ্থর্য্যে বিমোহিত ২ইপ্লা আপনাকে 

পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি যখন যে অবস্থান 

যে স্থানে গমন করিবেন, আমিও দাসীর ন্যায় আপনার পরি- 

চর্যযার্থে সেই স্থানেই গমন করিব । পতি ভিন্ন স্ত্রীর অনা গতি 
নাই।” মহারাজ সত্যবান্, প্রিরমহিষী সাবিত্রীর পতি-পরায়ণ- 
তাঁর প্রাণ-পূর্ণ এই সকল কথ! শ্রবণ করিয়া, সহাস্য-সুখে 

কহিতে লাগিলেন, *প্রিয্বে! আমি তোমার কথায় অতিশয় সন্থষ্ট 

হইলাম; কিন্তু বন অতি হুর্গম স্কান, তোমাকে বনের সঙ্গিনী 

কবিলে সর্বদ! শঙ্ষিত-চিতে কাল যাপন করিছে হইবে , সুতরাং 

জামি যে উদ্দেশে এই মায়াময় সংসার পরিতাগ করিতে বাসন! 

ফ।রতেছি, ভাহা মফূল হওয়। দুর্ঘট হইয়া! উঠিবে। 

সাবিত্রী, সাশ্রনয়্নে-বিনীত বচনে কহিলেন, "লাখ! খন 
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অতি গম স্বান, তাহার সন্দেহ নাহ, কিন্ত স্বামা ও সা একাস্থা, 

আপনি মামার পরিত্যাগ করিস খনে শমশ করিলে, আপনার 

বিচ্ছেদ-পোকে নিশ্রত আনব প্রাণ খযোগ “ভাখ বাঁছ 

স্ত্র'5৯ণ করা নাপনার কত্ত তয়, দাল্পলত ধু 2 5 

পালন কণা অকততবা বলয়] বো” করেন এ প্রানার প্রাত জেহ 

মমতা ৪ দয়] একেবাবেই প্হাখ করবেন, তবে নিচ্দনু- 

ভাবে মানায় পরিতাগ করিয়া খনে গমন করুন' এই 481 

রোদন করতে লাগিলেন। 

মারা সতাবান্, সাধিত্রীর এই সকল হৃধয়-বিদারক থাকা 

শ্রধণ করিয়। কহিলেন, “বাজনন্দিন। আমি "তংমাব 

আন্তরিক অভিপ্রায় জানিবার গুনাহ এরপ নিকাব 

প্রকাশ করিয়াছিপাম , তোমার পাতিব্রহধ। গ্রভাবে জাখার 

পুনজাবন, পি হার অন্ধত্ব মোচন ও অপজন্ত রাজ্যৰ পুনরুদ্ধার 

প্রভৃতি অশ্টযাশ্চঘা অলৌকিক কার্য সকল সম্পরন হস্টয়াছে। 

পাঁতিভক্তি যে স্ত্রাজাতির পবন ধন, পিশুক্ক গাণ যে অনাধাঙগে 

পরমাধাধ্য ধন্মকে পাপ ওমা বায়, তাহা ভোঙা হইভেই 

প্রণাশত হইয়াছ। তুমি ধন্যা, 'তাম'ণ পতিভাক্কও ধন্যা , 

তোমার এহ ধণ্মা2& ন স্ত্রাকুলের আদশন্বরূপ হহখা থাকবে। 

ডম খগ্মান্ত্গান বলে বিশাশানুধধ শ্বষ্ঠরবুণ ও পিতৃকুগ 

তয় কুলেরহ উদ্ধারসাগন কারয়াছ। খত দিন এই পৃথিব- 

ঘগ্ডলে মানবগণ ধন্দের আবাধন। করিবে, তত দন পতিভক্কি 

স্্রা্জাতির এক পরম ধন্ম খলিয়া গণ্য হছবে।” পতিপরাহণা 

সাবিত্রী গতির এই সদয় ও অনুকুল থ্বহার দর্শনে ও গ্রণয়- 
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পূর্ণবাক্য-শ্রবণে পরম পুলকিত হইলেন। আনন্বাশ্রুতে 

তাহার নয়ন যুগল পরিপূর্ণ হইল , তখন তিনি ক্ৃতাগ্রলিপুটে 

কহিলেন, “নাথ । এ দাসী যে আপনার চিরকিষ্করী, আপনাব 

চরণ-সেবা কবাই যে এ দাসীর নিত্যব্রত;) আপনি ভিন্ন 

আমার আর অনগতি নাই, আপনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া 
গমন করিলে আমি তখনই আপনার সাক্ষাতে জীবন ত্যাগ্ণ 

করিতাম। যাহাহউক, এক্ষণে আপনি প্রসন্নমনে সম্মতি 

প্রদান কবাতে আমার অনীষ্ট পূর্ণ ও জীবন সার্থক হুইল। 
নাথ! আপনার প্রসাদ্দে সকল বাসনাই পূর্ণ হইয়াছে, এবং 

এঁহিক নুখেরও একশেষ হইগ্নাছে । মৌভাগাক্রমে পুত্র 

মুখাবলৌকন ও তাহাদিগের সুখৈশ্বরধ্য সন্দর্শনেও আমাদিগেব 
চিত্ত পবিত্ৃপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে, আর অকিঞ্চিংকর সংসারের 

' মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ না থাকিয়া বানপ্রস্থ ধর্মাবলগ্বন 

পূর্বক জীবনকাল মতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। এই অকিঞ্চিংকর 
ক্ষণন্থায়ী জড়ময় শরীর দ্বার! যত্কিঞ্চিৎ ধন্ম উপাঞ্ডিত হইলেও 

পর্মলাভ বলিতে হুইবে, ধর্থুসঞ্চয় ব্যতিরেকে পরলোকে 
পরিত্রাণের উপায়াস্তর নাই ।” 

মহারাজ সত্যবান্ ধর্মশীল! রাজ্ঞীর এই সকল বাক্য শ্রবণে 
অভিশয় সন্তুষ্ট হইলেন ; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে 

লাগিলেন, “সৎ কার্ষের বিশ্ব প্রতিপদেই উপস্থিত হইয়া! থাকে । 
আমি রাজ্যশাসন ও প্রজ্জারঞ্জন প্রস্তুতি রহিক আধিপত্যন্থথে 

নিঃস্পৃহ হইয়া, বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বনে জীবনের শেষভাগ অতি- 
ৰাছিত করিব, আর মায়াময় সংসারের মোহজালে আবদ্ধ হইয়! 
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অমূলা সময় বুথ। অতিবাহিত কবিব না মহাপাজ 

সহ্যবান্, এই সঙ্কল্প কবিরা, গরাণাধিক পু, গ্রবান অনাত্য 

ও বন্ধুবান্ধবদিগকে আহবান করিয়া শিষধুব বাকো 

কহিতে লাগিলেন, “আমন! মনুষ্য জন্ম গ্রহণ কনিয! সাংসারিক 

সকল সুখে পবিভৃপ্ত হয়াছি। এক্ষণে কুলাচার 'ধশ্াপুসারে বান- 
প্রস্থ ধন্্ীবলম্বনপুব্ধক ইহলোক হইতে পপ্রি াণের জন্য কথঞ্চিৎ 

ধশ্মোপাক্ন করিব মানস কশিঘ্াছি। এক্ষণে পুন্ত্রগণ যাহাতে 

অব্চলিত ভাবে রাজলক্ষ্ী উপতোগ করিস্তা পরম স্তথুথে 

কালাতিপাত কবিতে পারে, তদিষয়ে তোমবা সম্পূণ সহায়ত। 

করিবে" এই বলিয়া তিনি সহ্ীক সকাঁজনসমন্গে বিদায়-গ্রহণ 

পৃন্বক প্রফুল্প-চিণ্ডে বনে গমন কিলেন। 














